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 اخلليل جامعة 
 العليا الدراساتكلية  
 رعيالشَّ القضاء 
 
 

@ÞjÔ@béïÝÈ@†íÕÉ¾a@ãbÙycßí‚₣‡Üa@
ðàþfia@êÕÑÜa@À@

 
 البإعداد الطَّ

 عثمان حممد عبد احلق إدريس
)٢٠١١٩٠١٢( 

 إشراف فضيلة الدكتور

 صالحهاشم عدنان 
 
 

 رعي الشَّالقضاء مت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات درجة املاجستري يف دِّقُ
 .م٢٠٠٦/،هـ١٤٢٧ عام،ليا يف جامعة اخلليلبكلية الدراسات الُع            
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 لعام مجادى اآلخر ٢٦ بتاريخ السبتيوم وأجيزت نوقشت هذه الرسالة 
 م٢٠٠٦ لعام متوز ٢٢هـ املوافق ١٤٢٧

 
 
 

 :أعضاء اللجنة املناقشة
ـــ فضــيلة الدك-١ ـــتور عــدنان هاشــــــــــ ــــم صــــ رئيســاً ........................الح ــــ

 .ومشرفاً
 
 مناقشاً....       ............................ األستاذ الدكتور أمري عبد العزيزفضيلة -٢

 .خارجياً
 
  مناقشاً ................. األستاذ الدكتور حسني مطاوع الرتتوري       فضيلة  -٣

 .داخلياً
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 ن الرحيمالرَّمحبسم اهللا 
 املقدمة

 
 إمام املتقني وعلى    _ _دنا حممد الم على سيِّ  الّسملني والصالة و  ااحلمد هللا رب الع    

  ... .بعدو، الدِّينأصحابه إىل يوم وله آ
 

بنـة   فبه تتكون اللَّ   ،أشرفها يف حياة املسلم   عترب من أهم العقود و     يُ النِّكاح َعقْد نَّإف 
 . تقوم عليها دعائم اجملتمع املسلم اليتاألوىل 

هلا ما يقع ن من خال   بيّ اًأحكام فوضع له ضوابط و    النِّكاح بَعقْدلذلك اهتم اإلسالم     
 .الَعقْد هي حمل اليتانب املرأة ما فيما يتعلق جبواجبات ال سّيعلى كل طرف من حقوق و

لكثرة هذه  ، و النِّكاح َعقْد باملرأة يف    املتعلِّقة من تلك األحكام     طرق جانباً أويف هذا البحث    
  باملعقود عليهـا   املتعلِّقةحكام  ألراسة حمصورة با  جعل حدود الدّ  أ  أنْ تاألحكام فقد ارتأي  

 .) يف الفقه اإلسالمي الدُّخوليها قبل  املعقود علأحكام(  فكان عنواهنا ، هباالدُّخولقبل 
 

 .سبب اختيار املوضوع 
 :يرجع سبب اختياري هلذا املوضوع ألسباب عديدة أمهها 

كون على بصرية     أنْ ي  ال بد  ف ، حياة كل فرد من أفراد اجملتمع      مسُّ يَ  عمليٌّ  موضوعٌ أنَّه_ ١
 .مبا يقدم عليه 

 ال سيما تلك األحكام     النَّظرإعادة  وضيح و لتاحكامه حتتاج إىل مزيد من البحث و       أ إنَّ_ ٢
نيت عليها   بُ اليتاألعراف   قد تتغري بتغري األحوال و     اليت  بنيت على اجتهادات العلماء و      اليت

  .تلك األحكام
  مستقالً مل  أجد فيه حبثاً_على ما أعلم  _ ينغم من أمهية املوضوع إال أّنعلى الّر_٣

البحث يف ذات عرف والّت ملن يريد  يكون عوناًتقٍل مسجيمع شتات املوضوع يف حبٍث
  .املوضوع  يف املستقبل

ومن  باملوضوع   املتعلِّقةاحلاجة إىل بيان آراء العلماء قدمياً وحديثاً يف األمور املستجّدة           _ ٤
 :هذه االمور
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 .النِّكاحة هلّيٍة ألن معيَِّسنٍّاشتراط حكم _  ١
  .دالَعقْحكم اشتراط  الفحص الطيب قبل _  ٢
 . ليلة الزفاف قبل الدُّخولعدم  اشتراط_ ٣
 .الدُّخولقبل ومدى تأثريها على الَعقْد،  حديثاًو قدمياً ُعيوببيان نوعية األمراض أو ال_ ٤
 ما يتبعه  و الَعقْدمن    بتلك الفترة    املتعلِّقة جهل كثري من الناس بكثري من األحكام         إنَّ_ ٥

 أو  ، بـني العاقـدين    اخلَلوةلك مثل حصول    ذ و ؛ خاصة أحكام  تترتب عليه   من أحداث 
ما يترتب على ذلك مـن       و ،ثر ذلك كله على املهر وغريه     أ و ،الدُّخول قبل   الفُرقةحصول  
 . وغريها الُْمتعةوجوب 

 
 .ابقة الّسالدراسات 

_ حسب علمه _ االسترشاد مل يتوصل الباحث ومل جيد       بعد البحث واالستفسار و    
 طرقوا هذا املوضـوع يف أبـواب        حديثاً و فقهاء قدمياً أنَّ ال    إال ، يف املوضوع   مستقالً حبثاً

 شـاء اهللا    إنْ_هذا ما يسعى الباحث إىل القيام به        و،  متفرقة دون جعله يف كتاب مستقل     
  ._تعاىل

 
  .منهج البحث

 نيالستفادة من املنهج   ا  حماوالً سلك فيه املنهج الوصفيّ   أ اقتضت طبيعة البحث أنْ    
 :ة التَّاليطي وذلك باالعتماد على األسس االستنبااالستقرائي و

 
خذ كل قول مـن      أل ؛الرجوع إىل املصادر املعتمدة لكل مذهب من املذاهب الفقهية        _ ١

 .اارخيي هلالتسلسل الت وذلك حسب ،مصدره ما أمكن
 يف  الـدَّليل  لقوة   اًع تب رجيحالتاللة مع املناقشة و   ذكر أدلة كل مذهب وبيان وجه الدّ      _ ٢
 .ختلف فيها سائل املامل
 .فلسطني  يف  املعمول به )األردين( خصيةالشَّذكر موقف قانون األحوال _ ٣
 . البحث يفتوثيق اآليات القرآنية الواردة _ ٤
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ت يف الصـحيحني أو أحـدمها       فإنْ كان  ،ة الواردة يف البحث   بويَّختريج األحاديث النَّ  _ ٥
يف غريمها فيتم خترجيه مع احلكـم       كتفي بالعزو إليهما أو إىل أحدمها وإذا كان احلديث          أ

 .  ما أمكنعليه
 .  الواردة يف البحثالغريبةعريف باملصطلحات الّت و،الفقهغة وم اللّجوع إىل معاجالّر_ ٦
  .ملوضوعات لآليات، واألحاديث و اآلثار، واملصادر واملراجع، واعمل فهارس_ ٧
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 .خطة البحث
 :التَّايلحو  على النَّخامتة، فصول وةوأربع يمتهيد  مبحث       جاء هذا البحث يف

 

 .ح النِّكاعَقْد                  :هيديمّالت بحثامل
 :وفيه أربعة مطالب

 .اصطالحاً لغةً والَعقْدتعريف : املطلب األول  
 .اصطالحاً لغةً والنِّكاحتعريف : املطلب الثاين 
 .النِّكاح َعقْدة مشروعيَّ :املطلب الثالث 
 .شروطه و النِّكاحَعقْد أركان:املطلب الرابع 

 

 . الواجب توفرها يف املعقود عليهاطالشُّرو:         الفصل األول
 :وفيه أربعة مباحث

                      :. 
 :وفيه ستة مطالب

 .تعريف الوالية وأنواعها:املطلب األول 
 . الصغريةثُبوت الوالية يف تزويج األنثى: املطلب الثاين    

 . واز تزويج الصغريةجلالضَّوابط اليت وضعها الفقهاء أهم :املطلب الثالث 
 .مدى اعتبار سلطة ويل األمر يف تزويج الصغرية :املطلب الرابع 
 .حكم اشتراط الوالية يف نكاح املرأة البالغة العاقلة :املطلب اخلامس 
 .كاحالنِّحكم إجبار املرأة البالغة على  :ادسالّساملطلب  

 

                           :. 
 :ة مطالبمخسوفيه 

 .حكمهاتعريف الكفاءة و :املطلب األول 
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 .نوع شرط الكفاءة: املطلب الثاين  
 .اجلانب الذي تعترب فيه الكفاءة ووقت اعتبارها :املطلب الثالث 
 .تبار كل منهااخلصال املعتربة يف الكفاءة وحكم اع :املطلب الرابع 
  .اجالزَّوالفحص الطيب قبل : املطلب اخلامس 

                      : . 
 :وفيه مطلبان

 .أبيدالت على الّنساء من حرَّماتاملُ :املطلب األول  
 .أقيتالت على الّنساء من حرَّماتاملُ: املطلب الثاين  
 

          :     . 
 :وفيه ثالثة مطالب

 .كون ذات دينأنْ ت :املطلب األول 
 .كون بكراً ولوداًأنْ ت: املطلب الثاين 
 . عليهاالَعقْد إىل املخطوبة قبل النَّظر :املطلب الثالث 

 
 .العَقْدة مبجرد تاألحكام الثاب:               الفصل الثاني
      :وفيه ستة مباحث

                       :  . 
 :وفيه ثالثة مطالب

 .تهمشروعيَّدليل تعريف الوطء و :املطلب األول 
 .شرعاًشروط الوطء املباح : املطلب الثاين 
 .حكم تأخري الوطء إىل ليلة الزفاف :املطلب الثالث 
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                         : . 
 :وفيه ثالثة مطالب

 .تهمشروعيَّتعريف املهر ودليل  :املطلب األول 
 . من املهرالَعقْد حكم ُخلّو :املطلب الثاين 
 .مقدار ما جيب منهوقت ثبوت املهر و :املطلب الثالث 

 

                         : . 
 :وفيه مطلبان

 . وحكمهالزَّوجيَّةاتعريف النفقة : املطلب األول 
 .الزَّوجيَّة وقت وجوب النفقة:املطلب الثاين 

 

                         : . 
 :وفيه أربعة  مطالب

 .تهمشروعيَّدليل تعريف املرياث و: املطلب األول 
 .النِّكاحسبب ثبوت املرياث يف : املطلب الثاين 
 .الدُّخولطلقة قبل حكم توريث امل :املطلب الثالث 
 .الدُّخولاإلحداد بالوفاة قبل عتداد والحكم ا: املطلب الرابع 

 
                   :  . 

 :لبا ثالثة مطوفيه
  .حرمي هباالتتعريف املصاهرة ودليل : املطلب األول 
 . باملصاهرةحرَّماتأصناف املُ: املطلب الثاين 
 .حرمي باملصاهرةالتسبب : ثالثاملطلب ال 
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                   : . 
 :وفيه مطلبان

 .ته مشروعيَّ ودليل النَّسبتعريف : املطلب األول 
 .النَّسبسبب ثبوت : املطلب الثاين 

 

 . وأثرها على املعقود عليهااخلَلوة:               الفصل الثالث
 :وفيه مبحثان

              :     . 
 :وفيه مطلبان

 .النِّكاح َعقْد يف اخلَلوةتعريف : املطلب األول 
 .الصَّحيحة اخلَلوة شروط :املطلب الثاين 

                         : . 
 :وفيه مطلبان 

 .اخلَلوةحكم :املطلب األول 
 .النِّكاح َعقْد على اخلَلوة أثر :طلب الثاينامل 

 

 .لالدُّخو قبل الفُرقة أحكام:                  الفصل الرابع
 :وفيه أربعة مباحث

                     :   . 
 :وفيه أربعة مطالب

 .الدُّخولنوع الطَّالق الواقع قبل :املطلب األول 
 .ِعدَّةال على  الصحيحة واخللوةالدُّخولأثر الطَّالق قبل : ملطلب الثاينا 
 .  على املهر الصحيحة واخللوةالدُّخولأثر الطَّالق قبل  :املطلب الثالث 
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 . تعريفها ومقدارها وُحكمها الُْمتعة:املطلب الرابع 

                :   . 
 : مخسة مطالبوفيه

 .َعْيبتعريف ال: املطلب األول 
 .َعْيبريق بالالتَّف خيارحكم ثبوت :املطلب الثاين 
 .ريقالتَّف خيار يثبت هبا اليت ُعيوبأنواع ال:املطلب الثالث 
 .الدُّخول قبل َعْيبريق بالالتَّفشروط :املطلب الرابع 
 . على املهرَعْيبريق بالالتَّفأثر :املطلب اخلامس 

            :    . 
 :وفيه مخسة مطالب

 .الفُرقة الذي تكون به الدِّيناملقصود باختالف : املطلب األول       
 .جنيالزَّو بإسالم أحد الفُرقة: املطلب الثاين       

 .جنيالزَّو بِردَّة أحد الفُرقة: املطلب الثالث 
 . طالقاً أو فسخاًالفُرقةأثر اعتبار : بعاملطلب الرا 
 . على املهر واملتعةالدِّين باختالف الفُرقةأثر  :املطلب اخلامس 

 

                :   . 
 :وفيه أربعة مطالب

 .، وضابطهالنِّكاحرر يف الضَّريق بالتَّف :املطلب األول       
 .الدُّخول وقبل الَعقْدج بعد الزَّوريق بَغيبة التَّفحكم : ب الثايناملطل       

 .ج املفقودالزَّوعودة : املطلب الثالث 
 .ريق للحبسالتَّف :املطلب الرابع 

 

 .وتتضمن أهم نتائج البحث  :اخلامتة
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 يمهيدالت بحثامل
  

 
 :وفيه أربعة مطالب

 .   : األول  املطلب 

 .   :   املطلب الثاني  

 .  :املطلب الثالث 
.   :املطلب الرابع 
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 املطلب األوَّل

 .اصطالحاً لغةً و،الَعقْدتعريف 
 :لغةً الَعقْد: أوالً

 احلبـل والبيـع     َعقْد: ُيقال،  و نقيض احلَل  الربط الذي ه  د والضمان و  الشَّد و ْهالَع 
  .)١ (؛ أي إحكامه وإبرامه، ومجعه عقودالنِّكاحومنه عقدة ه، ه، إذا شدَُّدِقْعالعهد َيو
 
 :اصطالحاً الَعقْد: ثانياً

 ، على الرغم من إدراكهم حلدوده     للَعقْدمل يذكر الفقهاء املتقدمون تعريفاً مستقالً        
 .)٢ (ركنهديثهم عن تعريف البيع وذلك عند حيظهر ووضوابطه، 

ق تعلُّ: ( بأنَّه الَعقْد فعّرفوا   - منهم   احلنفيَّة والسيما   - جاء املتأخرون من الفقهاء      مثَّ 
 .)٣()، على وجه يظهر أثره يف املََحلشرعاًكالم أحد العاقدين باآلخر 

ارتباط إجياٍب  : ( نَّهبأ الَعقْد الزَّرقاف األستاذ    فقد عرَّ  التَّعريف، على هذا    واعتماداً 
 .)٤()وجٍه مشروٍع، يثبت أثره يف حملهبقَبول، على 

 أضفى عليه مزيداً    إنِّماابق و الّس التَّعريف خيرج عن مضمون     ملالتَّعريف  وهو هبذا    
 .الدِّقةمن الوضوح و

 

                                                           
، القـاموس   ٢٩٨-٣/٢٩٦لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، الطبعة الّسادسة، دار الفكر،بريوت، لبنان،            ١

، املصباح املنري يف غريـب الشَّـرح        ٣٠٠احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزأبادي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الّسادسة،        
 .٤٢١بة العلمية، بريوت، لبنان، الكبري للرافعي، أمحد بن حممد املقِري الفيومي، املكت

، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، مسـعود        ٦/٢٤٩ ، دار الفكر،  داية، حممد بن حممد بن البابريت     العناية شرح اهل   ٢
 .٥/١٣٤بن أمحد الكاساين،  دار الكتب العلمية، 

، دار )منال خسرو(حممد بن فرموزا ، ُدرر احلكَّام شرح غرر األحكام، ٦/٢٤٨العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٣
 .١٠٤ مادة ١/١٠٦إحياء الكتب العربية، 

 . ١/٢٩١ املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الّزرقا، دار الفكر، ٤
 



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ١٥

 : التَّعريفشرح 
اري الناتج عن   ، هو االرتباط االعتب   الَعقْدقصود باالرتباط املذكور يف تعريف      إنَّ امل  

ـ                عنـها  عبريالتاتفاق إراديت كل من العاقدين، وال سبيل للكشف عن هذه اإلرادة إال ب
 .)١ (القَبول بلفظ اإلجياب والتَّعريف ر عنها يفعبَُّيباللفظ، و

 
  .القَبولاملقصود باإلجياب و

 : منهما يف حتديد مقصود كلٍّاحلنفيَّةاختلف اجلمهور مع  
بعتـك أو   : ن أحد العاقدين؛ كقول البائع    ع رما يصد : جيابنَّ اإل أ إىل   فذهب اجلمهور _

 .جتك أو أنكحتكزوَّ: النِّكاح َعقْد يف ملَّكتك، أو قوله
راً عن موافقته؛ كقـول املشـتري       عبِّهو ما يصدر عن الطرف املقابل مُ      : والقَبول 

رتيب الت  يشترط  تزوجت أو قَِبلت؛ وال    :_ النِّكاح َعقْديف  _  كقوله لت، أو ِباشتريت أو قَ  
 .)٢( على اآلخرام أحدمه فيجوز تقّد،القَبوليف الصدور يف اإلجياب و

إن جاء  و_ مليكالتن يكون منه    نحصر فيمَ جياب عند اجلمهور ي   أنَّ اإل ومعىن ذلك    
  .)٣(مليك، وإن صدر أّوالًالتأّما القَبول، فينحصر فيمن يصري إليه  _راًمتأخِّ

 
إثبات الفعل اخلاص الدال على الرضـا الواقـع         (   :بأنَّها اإلجياب    فقد عرَّفو  احلنفيَّةأما  _
     )٤ ()أّوالً

 . )٥( )ذكر ثانياً من كالم أحد املتعاقدينما ُي(: أّما القَبول فهو
                                                           

 .١/٢٩٢املدخل الفقهي العام، الّزرقا،  ١
ي احملتاج إىل معاين    ، ُمغنِ ٣/١٤٧كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، دار الكتب العلمية،              ٢

الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، عبـد اهللا       ،  ٣٢٩-٢/٣٢٤دار الكتب العلمية،  ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب الشِّربيين ،       
 . ٣/٤بن أمحد بن قدامة املقدسي ، دار إحياء التراث العريب، 

 .٩٣/ ٤م، ١٩٨٩هـ ،١٤٠٩ ،حيلي، دار الفكر، الطبعة الثالثةالز وهبة .د وأدلته، الفقه اإلسالمي ٣
، العناية شرح اهلدايـة، البـابريت،       ٦/٢٤٩ الفكر،   ر، دا )ابن اهلمام ( فتح القدير،كمال الدين بن عبد الواحد         ٤-
٦/٢٤٩. 
ر  احملتار علـى الـدُّ     ردُّ،  ٤/٤قائق، عثمان بن علي الزَّيلعي، دار الكتاب اإلسالمي،         تبيني احلقائق شرح كرت الدَّ     ٥

 أمني بن عمر املشهور بابن عابـدين دار         د، حمم )حاشية ابن عابدين    ( املعروف بـ    وير األبصار املختار يف شرح تن   
 .   ٤/٥٠٧، الكتب العلمية
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عائٌد إىل َمن يصـدر ِمنـه       _ احلنفيَّةعند  _ فالعربة يف حتديد اإلجياب من القَبول      
  اعترب  وَمن صدر منه الكالم متأخراً     ، إجياباً هاعتِبر كالم الً  ن صدر منه الكالم أوّ    َمالكالم؛ فَ 

 .ات إىل َمن صدر منه سواء أكان البائع أم املشتريلتَّفكالمه قبوالً دون اال
 من اإلجياب    كالًّ نَّكل، أ الشَّالقَبول هبذا    اإلجياب و   تفسريهم ملعىن  احلنفيَّةل  وقد علّ  

 ثبات الثاين قبوالً؛ متييزاً له عن اإلثبـات األول،        القَبول عبارةٌ عن إثبات، ولكْن مسِّي اإل      و

 .)٢ ( القَبول من عدمه بعد صدور اإلجيابخيار يثبت له ألنَّهو)١(
 

 .صفة ارتباط اإلجياب بالقَبول
 من العقود مقَيَّـٌد بكَونـه علـى وجـٍه           َعقْداِب بالقَبول يف أي     إنَّ ارتباطَ اإلجي   
وع؛ وذلك مثل االتفاق على بيع ما هو حمرَّم؛         ، وذلك إلخراج ما هو غري مشر      )٣(مشروع

 .كاخلمر مثالً، أو االتفاق على نكاح َمْن حيرم على الرجل نكاحهن
 أثٌر  للَعقْد باالتفاق على ما هو مشروع فقط، شرطٌ الزم؛ لكي يثبت            الَعقْدوتقييد   
 . يف املَحل
 امللكية يف ل؛ كانتقاكون له أثر أو فائدةأنْ ي_ عموماً_ الَعقْدالغاية من فاهلدف و 

 َعقْدمثل إباحة حل االستمتاع الناشئ عن  و،)٤(املبيع إىل املشتري، واستحقاق البائع الثمن
 .)٥(اجالزَّو

                                                           
 .٦/٢٤٩فتح القدير، ابن اهلُمام، ١ 
 .٦/٢٤٩العناية شرح اهلداية، البابريت، ٢
 .٤/٨١وهبة الزُّحيلي، . الفقه اإلسالمي وأدلته، د ٣
 .١/٢٩٣ الّزرقا، املدخل الفقهي العام، ٤
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 املطلب الثاين

  . اصطالحاً لغةً والنِّكاحتعريف 
 :لغةً النِّكاح: أوالً

تناكحـت  : لقااالختالط؛ يُ  و الضَّميعين  _ بشكل عام _ يف اللغة  النِّكاح لفظ   إنَّ 
ذا اختلط بتراهبا أو    نكح املطر األرَض ،إ   :ويقال   ،)١(األشجار، إذا انضم بعضها إىل بعض     

 .)٢(اعتمد عليها

راد يهما ُيأ_ الَعقْدالوطء أو _  فيما بينهم يف هذا اإلطالقةولكْن اختلف أهل اللغ 
  .  أو اجملاُزبه من حيث احلقيقةُ

 جمازاً يف اآلخر – الَعقْد الوطء أو -قةً يف أحدمهافمنهم َمن ذَهب إىل كونه حقي_       
 .منهما وبالعكس

 مـن الـوطء     د يكون حقيقة  يف كـلٍّ       ق النِّكاح لفظ   أنَّومنهم َمن ذَهب إىل     _       
 فـال   ، مأخوذ من غريه   النِّكاح لفظ    لذلك بأنَّ  مستدلِّنيأو جمازاً يف كليهما؛     ،   )٣(العقدو
 .فْهم إال بقرنيةُي

 يترجح أحـد     وال -العقد الوطء و  - مشترك بني املعنيني   أنَّه ذهب إىل     َمن منهمو_       
 .)٤( بقرينةاملعنيني على اآلخر إالَّ

 الَعقْـد  مبعىن   -النِّكاح لفظ   -عرب تستعمله أنَّ ال  ُمغِني احملتاج لذلك ذكر صاحب كتاب     
: د عليها، وإذا قـالوا    قََع أنَّههبا  نكح  فالنٌ فالنةً أرادوا      : لكّنهم إذا قالوا     ،والوطء مجيعاً 

.  وذلك باعتمادهم على قـرائن األحـوال      )٥(َنكح زوجته أو امرأَته مل يريدوا إال اجملامعة،       

                                                           
، تاج العروس من جواهر القاموس ، حممـد مرتضـى           ٢/٦٢٤املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي،        ١

  .٢/٢٤٢ دار مكتبة احلياة، الزبيدي ، منشورات دار مكتبة احلياة ، بريوت ، لبنان،
  .     ٢٤٦القاموس احمليط، . ٢/٦٢٦لسان العرب، ابن منظور،  ٢
 . ٢/٦٢٤املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي، . ٢/٢٤٢تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي،  ٣
 . ٢/٢٤٣، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، ٢/٦٢٤املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي، ٤ 
  .٢/٢٠١ين،  ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربي٥
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 :شرعاً النِّكاحمفهوم : ثانياً
م غري هل هو الوطء أ: النِّكاحبناًء على اختالف أهل اللغة يف حتديد املقصود بلفظ          

، وميكن يل حصر أهمِّ مـا       شرعاً هحتديد مفهوم الفقهاء يف   ذلك،فقد اختلف األصوليون و   
 .ذهبوا إليه يف ثالثة اجتاهات

 
 .الَعقْد حقيقةٌ يف الوطِء جماٌز يف النِّكاح لفظ أنَّ: االجتاه األول

 .)٣( يف روايةاحلنبليَّةو)٢(افعيَّةالشَّو)١(احلنفيَّةإليه ذهب و 

 قصد به ُي_ السُّنَّة يف القرآن والوارد_ النِّكاحلفظ  ملا ذهبوا إليه بأنّ استدلُّواو 
 .)٤(مل ترد قرينة تصرفه عن ذلك ماعموماًالوطء 

* βÎ :مثل ذلك قوله تعاىل  sù $ yγs)̄=sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB … ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— 

… çν u ö xî  )أي حىت يطأها زوٌج غري املطلِّق : )٥. 

 £èδθ:أما قوله تعاىل ßs Å3Ρ $$ sù ÈβøŒÎ* Î/ £ÎγÎ=÷δr&     )٦( . 
وطء ال يتوقف على إذن  الأنَّهي  ال الوطء؛ لوجود القرينة والَعقْدفاملراد هنا  
 . )٧(األهل

                                                           
، جممع األنَّهر يف شرح ملتقى األحبر، عبد الرَّمحن زادة، دار إحياء التراث العريب،              ٣/١٨٦فتح القدير، ابن اهلُمام،      ١
١/٣١٦ .  

  .٣/٦ ابن عابدين،،  ردُّ احملتار على الدُّر املختار
، ُمغِني احملتاج إىل معاين ٣/٩٩،  دار الكتاب اإلسالمي،زكريا األنصاريأسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، ٢

 . ٤/٢٠١ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، 
اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، علي بن سليمان بـن أمحـد                     ٣
  .٥/٧، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٨/٥، بريوت، لبنان، رداوي، دار إحياء التراث العريبامل
  .٣/٦ابن عابدين، ، ردُّ احملتار على الدُّر املختار٤
  .٢٣٠: سورة البقرة، آية ٥
 .٢٥:سورة الّنساء، آية ٦
 . ١٠ النِّكاح والقضايا املتعلِّقة به، أمحد احلصري، دار ابن زيدون،٧ 
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 . جماز يف الوطءالَعقْد حقيقة يف النِّكاح لفظ أنَّ: االجتاه الثاين

 .)٣(ةاحلنبليَّو، )٢(افعيَّةالشَّالصحيح من مذهب و، )١(املالكيَّةإليه ذهب أكثر و 

أكثر ما _ السُّنَّة ونيف القرآ_ النِّكاح لفظ أنَّ لذلك بأدلة كثرية؛ أمهها استدلُّواو 
 .)٤( له إالَّ الكرميمل يرد يف القرآن: ل، حىت قيالَعقْديرد مبعىن 

 الوطء غالباً حىت يف قوله ه يقصد بالنِّكاح لفظ إنَّ: هم بذلك ال يسلِّمون للحنفية قوهلمو
 4:تعاىل ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî   )٥(. 

هو ثبت بدليل آخر، وحرمي بالوطء الت، و)٦(الَعقْدراد به يف اآلية هو إنَّ امل: قالوا 
لَا َتِحلَِّني ِلَزْوِجِك (:قها طلَّرجع إليه بعد أنْأنْ ترادت  المرأة رفاعة لَمَّا أ_ _قوله

ديث خمصِّص لعموم إنَّ احل :قالواو، )٧ () َوَتذُوِقي ُعَسْيلََتُهالْأَوَِّل َحتَّى َيذُوَق الْآَخُر ُعَسْيلََتِك
 . )٨(اآلية

                                                           
، بلغـة الّسـالك     ٣/٤٠٤،دار الفكر،   )احلطاب(مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ، حممد بن حممد الرُّعيين             ١

، أمحد بن حممد اخللويت املعروف بـ الصَّاوي، دار املعارف          )حاشية الصَّاوي على الشَّرح الصغري    ( ألقرب املسالك   
 .٢/٣٣٢مبصر،

 حممد بن أمحـد     ،هناية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج     ،    ٤/٢٠١ ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،         ٢
 .١٧٧/ ٦،  دار الفكر،ملصري الشَّهري بالشَّافعي الصغريالرملي ا

، ٥/٦كشَّاف القناع عن مـنت اإلقنـاع، البـهويت،          . ٨/٥ اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي،         ٣
 ، الُْمغِنـي علـى    ٣/ ٥،   املكتب اإلسالمي  ، مصطفى الّسيوطي الّرحيباين   ،مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية املُنَتهى      

 . ٧/٤ خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،
، اإلنصاف يف معرفة ٢٥٥/ ٣،  دار الفكر ، حممد بن أمحد املعروف بالشَّيخ عليش      ،تصر خليل  منح اجلليل شرح خم    ٤

 .٨/٥الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، 
  .٢٣٠: سورة البقرة، آية ٥
 .٤/٢٠١ ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٦
 حممد :، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري، اعتىن به)اجلامع الصغري املختصر(صحيح البخاري : متفق عليه ٧

، ٥٢٦٥: رقم، ٣/١٦٩٣، م١٩٩٧علي القطب وهشام البخاري،املكتبة العصرية، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان،
ج ، مسلم بن احلجا )لعدل عن رسول اهللا املسند الصحيح املختصر من الّسنن بنقل العدل عن ا(صحيح مسلم

 م،٢٠٠٠ صدقي مجيل العطار، دار الفكر، الطبعة األوىل،بريوت، لبنان، :اعتىن به ،أبو احلسني القشريي النيسابوري
 .٣٤١٧: رقم ،٦٧٤

 .٢/٣٣٢ ُبلغة الّسالك ألقرب املسالك، الصَّاوي، ٨
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الوطء أوالعقـد    يف   وال على اجملاز،  ،   ليس على احلقيقة   النِّكاح لفظ   أنَّ:االجتاه الثالث 
 .مطْلقاً

 : حد أمرينأبل هو  
بعض إليه ذهب العقد، وبني الوطء و )١(كون من قبيل االشتراك اللفظيأنْ يإما  .١

 . )٤(احلنبليَّة و،)٣ (افعيَّةالشَّو، )٢(املالكيَّة
  أنَّ :العقد، أو بعبارة أخـرى     بني الوطء و   )٥(واطؤ اللفظي التكون من قبيل    أنْ ي أو   .٢

 .)٦(الضَّم واحد منهما باعتبار مطلق  حقيقة يف كلِّالنِّكاحلفظ 
 .)٧( تعاىلأمحد رمحهما اهللا هذا القول إىل اإلمامني مالك وونسب ابن هبريةَ 

ما على  ألنَّهاجملاز؛   خري من القول باالشتراك و      اللَّفظي واطؤالتقول ب أنَّ ال  لذلك ب  استدلُّواو
 .)٨(خالف األصل

                                                           

اكهما يف لفظ واحد يدل على كل منهما، وهو عكس نسبة معىن إىل آخر من جهة اشتر: االشتراك اللفظي ١-
ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، عبد الرَّمحن حبنكة امليداين، دار القلم، دمشق، الطبعة :  ُينظر،الترادف

 .      ٥٨م،١٩٩٨اخلامسة، 

 .٣/٢٥٥منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٢ 
 .٣/٩٩كريَّا األنصاري، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، ز ٣

 .٥/١٤٦،  عامل الكتب، حممد بن مفلح املقدسي،  الفروع٤ 

 .٥٨ضوابط املعرفة، امليداين، :  ُينظر،نسبة وجود معىن كلي يف أفراده بالتساوي دون تفاوت: التواطؤ اللفظي ٥-
 .٥/٧كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،  ٦
 .٨/٦ ، اخلالف، املرداوياإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من ٧
 .٥/٧كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،  ٨
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 :اصطالحاً النِّكاح َعقْد:ثالثاً
 جيد أهنم يـذهبون يف      - قدمياً وحديثاً  -النِّكاح لَعقْدناظر إىل تعريف الفقهاء     إنَّ ال  

  :ذلك إىل اجتاهني رئيسني
 
 . إىل حقيقته وماهيتهالنَّظرتعريفه ب: االجتاه األول_

  .وهذا االجتاه ميثله غالبية الفقهاء املتقدمني، وِمن ِضمنهم أئمة املذاهب األربعة 
 
 . إىل املقصد والغاية منهالنَّظرتعريفه ب: االجتاه الثاين_

ـ     ،وهذا االجتاه ميثله غالبية العلماء املعاصرين        وانني األحـوال    وبه أخذت معظم ق
 . خصية يف بالدناالشَّ
 

   إىل حقيقته وماهيتهالنَّظر بالنِّكاح َعقْدتعريف : االجتاه األول
 مـع   النِّكاح لَعقْد على ذكر مذاهب األئمة األربعة يف تعريفهم         _هنا_سأقتصر   

اب أسـب  املختـار و   التَّعريـف  بيان   مثَّومن  شرٍح ملفرداته وبياٍن ألهمِّ املالحظات عليها،       
 .اختياره

 
 : احلنفيَّة تعريف: الًّوأ

 )١ () قصداً الُْمتعة ك يفيد ملَعقٌْد( :بأنَّه النِّكاح َعقْد احلنفيَّةعرَّف بعض  

 ، صيلالتَّف منه يعطي نفس الداللة، لكن بشيء من بتعريف قريبوعرَّفه بعضهم اآلخر 
 .)٢ ( )اً باألنثى قصدالُْمتعةع لتملّك ِض ُوَعقٌْد( : فقالوا بأنَّه

 
 :التَّعريفشرح 

 ج مبنافع الزَّو هو اختصاص إنِّما ليس امللك احلقيقي و)الُْمتعةلك ِم( من  احلنفيَّة مرادإنَّ_
                                                           

،  دار الكتـاب اإلسـالمي     ،جـيم ين الدين بن إبراهيم بن حممد الشَّهري بابن نُ        ، ز  البحر الرائق شرح كرت الدقائق     ١
 .٣/٤ ابن عابدين،، ، الدر املختار ضمن ردِّ احملتار على الدُّر املختار٢/٩٥

 .٣/٤ابن عابدين، ،  ردُّ احملتار على الدُّر املختار،١٨٧/ ٣ير، ابن اهلُمام، تح القدف٢ 
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 حّقات والنفس يف لك الذَّ يفيد ِمأنَّهضع وسائر األعضاء من حيث االستمتاع، أو الُب
 .)١( فقطمّتعالّت

 يفيد ملك االنتفاع، خيّصصونه بأنَّهم، فََمن قال عىن واحد عندهإنَّ امل وعلى كال الرأيني، ف
، أيضاً عصونه باالستمتاات خيصِّلك الذَّ يفيد ِمه دون سواه، والذين قالوا بأنَّعباالستمتا

 حقِّ ن لكان املهر ملكا حقيقياً لو كان ِمأنَّهبدليل ؛ )٢( لك احلقيقي قطعاًوال يريدون به اِمل
 .)٣( وهو ليس كذلكالزَّوج

 . بغريهامّتعالت وِضع إلخراج  قيٌد) باألنثى الُْمتعة(_   
ن  هبا ضمنا؛ فََمن اشترى جاريةً فإالُْمتعة حتصل اليتة  قيٌد وضَع إلخراج األَم)قصداً(_   
 .)٤(البيع، ال قصداً، فهو ليس بنكاح هبا داخل ضمناً يف مّتعالت

 

 : املالكيَّة تعريف: ثانياً

لذّذ بآدمّية، غري التتعة د ُم على جمرََّعقٌْد( بأنَّه النِّكاح قْدَع املالكيَّةعرَّف أكثر   
 و عاقده حرمتها إنْ حرَّمها الكتاب على املشهور، أنة قبله، غريعاٍملموجب قيمتها ببيِّ
 .)٥ ( )اإلمجاع على اآلخر

 
  التَّعريفشرح 

 أو  الُْمتعة ال يقصد منه     قْدَع خرج به كل     التَّعريف قيٌد يف    )ذلذُّالتتعة  د مُ  على جمرَّ  َعقٌْد(_
 . املعنوية الُْمتعةذ؛ كالبيع أو لذُّالت

                                                           
 .٢/٣٣٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ١
كمال اجلمل ورفاقه، مكتبـة اإلميـان،       . د:  الفقه على املذاهب األربعة، عبد الرَّمحن بن عوض اجلُزيري، حتقيق          ٢

 .٤/٦م، ١٩٩٩الطبعة األوىل،

 .٣/٥ابن عابدين، ،  ردُّ احملتار على الدُّر املختار٣ 
 .٢/٩٦كرت الدقائق ضمن البحر الرَّائق شرح كرت الدَّقائق، ابن ُنجيم، ٤

 الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، أمحد بن غنيم           ،٣/٤٤مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، الرُّعيين،         ٥-
 .٢/٤ ،كردار الفاملالكي، فراوي النَّ
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 هو إنِّماذ ولذُّالتد  على األَمة ال يكون جملّرالَعقْد ألنَّ)١( قيد أخرج األَمة؛ )د ُمتعةجمرَّ(_
 .)٢(اح نكَعقْد بيع ال َعقْد عليها هو الَعقْد ألنَّلذّذ هبا داخلٌ ضمناً ؛ التأنَّ ِمللكها قصداً أو 

    . )٣( رابالشَّلذذ بالطعام والت ك؛لذذ بغريهاالت قيد أخرج )بآدمية(_

 َعقْد ال يوجب قيمة املعقود عليها ،وهو قيد خيرج به أنَّه أي )غري موجب قيمتها (_
 . وقع ببينةة إنْحتليل األَم

ذا دخل هبا  أخرج به ما إذ، وهو قيٌدلذُّالت أي وجوب اإلشهاد قبل حصول )نة قبله ببيِّ(_
 .)٤( نكاحَعقْد ال يكون الَعقْدإنَّ  ف؛الدُّخولهد على ْشأنْ ُيقبل 

 ألنَّ؛)٥(م على العاقد مع علمهن حتُر على َمالَعقْد أخرج  قيٌد)غري عاٍمل عاقده حرمَتها (_
 . بذلك يكون باطالً من أصلهالَعقْد

رمـة إذا ثبتـت     أنَّ احل  الكيَّةاملشهوَر يف مذهب    أنَّ امل  أي   )خل  إ...مها الكتاب    حرَّ إنْ(_
 . يقع باطالً الَعقْدإنَّ بنص الكتاب، ف

على  و، يقع فاسداًالَعقْدأنَّ _ عندهم_ رشهوإنَّ املأما إذا ثبتت احلرمة باإلمجاع، ف 
حرمي بالكتاب أم الت سواٌء كان  من أصلهسّمى نكاحاًغري املشهور يف املذهب ال ُي

 .)٦(باإلمجاع

 

  افعيَّةلشَّا تعريف:ثالثاً

ن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تـزويج أو          يتضمَّ َعقٌْد: ( عندهم الرَّاجحوهو على    
 )٧()ترمجته

                                                           
 .٣/٢٥٤ليل شرح خمتصر خليل، عليش،  منح اجل١
 .٤/٧ الفقه على املذاهب األربعة، اجلُزيري، ٢

 .٣/٢٥٤منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٣ 
 .٤/٧ ،الفقه على املذاهب األربعة، اجلُزيري٤

 .٢/٤الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي،  ٥ 
 .٤/٧ ،ذاهب األربعة، اجلُزيريالفقه على امل ٦
 أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري،      ،   ٤/٢٠١ ،ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين       ٧
٣/٩٩. 
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  .التَّعريفشرح 
  . أي يستلزم)من  يتضََّعقْد(_
  لغري هذه الغاية، وهي إباحة الوطء؛ أي حلُّالَعقْد خرج به  قيٌد)إباحة وطء (_

فلو ، )٢(هو األرجح عند الشَّافعيَّةلك ودة اإلباحة ال اِمل بإفاأيضاً دوهو مقيَّ، )١(تمتاعاالس
 .جة فقطالزَّوال نيَّة له، فإنَّه ال حينث إذا كان ميلك  شيئا، وك ال ميلأنَّهج الزَّوحلف 

 يتضمن إباحـة الـوطٍء   َعقْد قيد أخرج به بيع األَمة؛ فهو     )إخل  ......بلفظ إنكاح أو  (_
 .)٣(نكاحاًلكن بغري هذه األلفاظ، فال يسمى 

 

 : احلنبليَّةمذهب : رابعاً
 . )زويجالت َعقْد (بأنَّه النِّكاح َعقْد احلنبليَّةعّرف 

                                                          )٤(ترمجتهيعترب فيه لفظ إنكاح أو تزويج أو  َعقْد أنَّهأي 

 
 :ابقة الّسعريفات التاملالحظات على 

 توصـلت إىل بعـض      النِّكـاح  لَعقْد إىل تعريف األئمة األربعة      ظرالنَّمن خالل    
 : املالحظات، وهي

أنَّ بينما اعترب اجلمهور    ،   )الُْمتعةلك  ِم( هو   النِّكاح َعقْدب على   ترتِّأنَّ امل  احلنفيَّةاعترب  _ ١
 .) أو إباحة الوطءحلّ( هو النِّكاح َعقْدب على رتِّتامل

، )٥(ح به البعض كما صرَّ لفظياًرج عن كونه خالفاًواخلالف بينهم يف ذلك ال خي 
  بل هو اختصاص ،لك احلقيقي اِمل) الُْمتعةلكِم( لفظ  مل يقصدوا ب احلنفيَّةألنَّوذلك 

                                                           
التجريد لنفع العبيد، املشهور بـ حاشية البجريمي على شرح منهج الطالب، سليمان بن حممد البجريمـي، دار                  ١

 .٣/٣٢٢ يب،الفكر العر
 ٤/٦ ،الفقه على املذاهب األربعة، اجلُزيري ٢
 .٣/٣٢٢ ،التجريد لنفع العبيد، البجريمي ٣
 .٥/٦ ،كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ٤
 .٣/٨٥ البحر الرَّائق شرح كرت الدَّقائق، ابن ُنجيم، ٥
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ة من ا غري مانعألنَّهلك؛ عبري باِملالتب  كان األوىل جتنُّ لكْن،ج باالستمتاع دون سواهالزَّو
 .  حوا بعدها بعكس ذلكإن صرَّدخول غري أفراد املعرَّف، و

 للرجل  حقَّاً، قد حصرت االستمتاع بكونه      النِّكاح لَعقْدابقة  الّسعريفات  التَّ مجيع   إنَّ_ ٢
 ؛أيضـاً  املرأة باالستمتاع ثابت  فحقُّ، إىل جانب املرأة، وهذا أمر غري مَسلٍَّم به      النَّظردون  

 .  هلا احلق باملطالبة بهبدليل أنَّ
 ملنع الَعقْدرعية لوضعية الشَّ على الصفة النِّكاح لَعقْدابقة الّس عريفاتالتمل تشتمل _٣

ارع ال وضع الشَّرعية أو الباطلة، وإن كان مرادهم هو وضع الشَّدخول العقود غري 
ك شار إىل ذلأنْ ُيوىل كان اَأل و،)١(حوا بذلك خالل شرحهم للتعريفصرَّكما ، املتعاقدين

 . اهللا أعلم ورحالشَّ ال من خالل التَّعريفيف 

 
 : املختارالتَّعريف

:( بأنَّه النِّكاح َعقْدابقة مييل الباحث إىل تعريف      الّساملناقشة للتعريفات    و النَّظربعد    
 .)٢ ()جني باآلخر على الوجه املشروعالزَّو من  استمتاع كلٍّ حلَّشرعاً يفيد َعقْد

 

 :إىل أنَّه، التَّعريفوترجع أسباب اختياري هلذا 
 . غري املشروعالَعقْد وبذلك مينع من دخول للَعقْدرعية الشَّفة  الصِّزِربُي .١
 .ج بهالزَّوجني دون اختصاص الزَّو بني  مشتركاًحقَّاً االستمتاع جيعل حلَّ .٢
  ). الُْمتعةملك ( ـلك احلقيقي الناشيء عن القول بوهم بإرادة اِملالّتيقطع  .٣

                                                           
 .٢/٩٥ تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي، ١

 .١٧ ، دار الفكر العريب، حممد أبو زهرة،لشَّخصيَّةاألحوال ا٢ 
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  .الغاية منه إىل املقصد وظرالنَّ بالنِّكاح َعقْد  تعريف:الجتاه الثاينا
وهو االجتاه الغالب يف كالم الفقهاء املعاصرين كما سبق بيانـه، ومـن هـذه                

 يفيد حل العشـرة بـني       َعقْد هو:(عريفات ما ذهب إليه اإلمام أبو زهرة، حيث قال        الت
   .)١ ()ما عليه من واجبات د ما لكليهما من حقوق وحيدِّاملرأة وتعاوهنما، والرجل و

د جاء  اج، فق الزَّو َعقْدخصية األردين   الشَّنفس هذا االجتاه عّرف قانون األحوال       وب 
إجياد نسل   لتكوين أسرة و   ؛شرعاًحتل له    امرأة بني رجل و   َعقْد:( نصُّهيف املادة الثانية ما     

 .)٢ ()بينهما

 

ـ      أنَّ ال  هبذا االجتاه بيان     النِّكاح َعقْدافع لتعريف   والّد  د رَّغرض األمسى منه لـيس جم
ناسـل  الت هو و ،أكرب غرضه أعظم من ذلك و     بل إنَّ  ،هوة فقط الشَّ أو قضاء    الُْمتعةامتالك  

 .)٣(الراحةَ صاحبه األنَس وجني يفالزَّون َد كلٌ ِمأنْ جيوع اإلنساين وحفظ النَّو
 ،هوةالشَّ قضاء الَعقْدملقصود هبذا ليس ا:( رخسيالّسويف بيان ذلك يقول اإلمام  

 )٤ ()اه من أسباب املصلحةود ما بينَّ املقصإنِّماو
. 

                                                           

 .١٨ ، حممد أبو زهرة،األحوال الشَّخصيَّة ١-
 قسم البحـوث والدراسـات      إعداد ،م١٩٧٦ لسنة   ٦١، قانون مؤقت رقم      قانون األحوال الشَّخصيَّة األردين    -٢

 .٨م، ص١٩٩٩، الطبعة األوىل كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، مالقانونية
 .١٧ األحوال الشَّخصيَّة، حممد أبو زهرة، ٣
 .٤/١٩٤، دار املعرفة، سوط، حممد بن أمحد الّسرخسي املب-٤
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 املطلب الثالث
 النِّكاح َعقْدة مشروعيَّ

 النَّحـو اإلمجاع، علـى    ، و  النَّبويَّة السُّنَّةن الكرمي، و  آ بالقر النِّكاحة  مشروعيَّثبتت   
 :التَّايل

 
 : الكرميالقرآن: أوالً

 :  منهاكاحالنِّة مشروعيَّ الكرمي آياٌت كثريةٌ تدل على القرآنوردت يف 
 ÷βÎ)uρ ÷Λä: تعاىلالق_١  øÅz ωr& (#θ äÜ Å¡ø)è? ’Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9$# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $tΒ z>$ sÛ Νä3s9 

zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# 4 o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/â‘ uρ () ١(. 
              

  (#θßsÅ3Ρ:قوله تعاىلو_٢ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ô ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6 Ïã öΝ à6 Í←!$tΒÎ) uρ 4 βÎ) 

(#θçΡθä3 tƒ u!# t s) èù ãΝ Îγ ÏΨ øóãƒ ª!$#  ÏΒ  Ï&Î#ôÒ sù 3 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂⊄∪   ) ٢ ( .   
 

  :وجه االستدالل
عاىل ن اهللا ت أمر ِمَوأَنِكُحواالثانية  وفَانِكُحواْ قوله تعاىل يف اآلية األوىل أنَّ 

 ؤمرأنْ ُيعقل ُي ال ته إذمشروعيَّاألمر به دليلٌ على ، ولنِّكاحاهو لعباده للقيام هبذا الفعل و
  . مبا هو غري مشروعاملسلم

 
 :  النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً

 : رغيب فيه منهاالت والنِّكاحة مشروعيَّريةٌ تدلّ على  كثوردت أحاديث 

                                                           
 .٣:سورة الّنساء، آية ١
 .٣٢:سورة النور، آية ٢
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ٍط ِإلَى ُبُيوِت َجاَء ثَلَاثَةُ َرْه:(  حيث قالمارواه الصحايب اجلليل أنس بن مالك _١
 : فَقَالُوا،فَلَمَّا أُْخِبُروا كَأَنَُّهْم َتقَالُّوَها،  النّيبَيْسأَلُونَ َعْن ِعَباَدِة _ _  النّيبأَْزَواِج 

َنا  أَمَّا أَ: قَالَ أََحُدُهْم،قَْد غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنِبِه َوَما َتأَخََّر؟،   النّيبَوأَْيَن َنْحُن ِمَن 
 الّنساء أََنا أَْعَتِزلُ : َوقَالَ آَخُر، أََنا أَُصوُم الدَّْهَر َولَا أُفِْطُر: َوقَالَ آَخُر،فَِإنِّي أَُصلِّي اللَّْيلَ أََبًدا

ِه ِإنِّي  أََما َواللَّ؟ْنُتُم الَِّذيَن قُلُْتْم كَذَا َوكَذَاأَ:  فَقَالَ__ فََجاَء َرُسولُ اللَِّه ،فَلَا أََتَزوَُّج أََبًدا
 فََمْن َرِغَب ،الّنساء لَِكنِّي أَُصوُم َوأُفِْطُر َوأَُصلِّي َوأَْرقُُد َوأََتَزوَُّج ،لَأَْخَشاكُْم ِللَِّه َوأَْتقَاكُْم لَُه
 .)١ ()َعْن ُسنَِّتي فَلَْيَس ِمنِّي

 
ِإنَُّه أَغَضُّ ِللَْبَصِر َوأَْحَصُن َباِب َمِن اْسَتطَاَع الَْباَءةَ فَلَْيَتَزوَّْج فَالشَّ َيا َمْعَشَر  :(قوله _١

 .)٢ () َوَمْن لَْم َيْسَتِطْع فََعلَْيِه ِبالصَّْوِم فَِإنَُّه لَُه ِوَجاٌء ،ِللْفَْرِج
 

 
 :وجه االستدالل

ثبت عنـه ذلـك      و ،النِّكاح يقوم بفعل    __ النّيب أنَّل  ديث األوَّ  احل حيث بيَّن  
من يرغب   من سنته و   نِّكاحأنَّ ال  بل اعترب    ،جهة منه  للمنقطع عنه بصح   بأدلة كثرية ومل يقرَّ   

 .عنه فقد رغب عن سنته
األمر به يقتضـي     و ،النِّكاح بضرورة   __ النّيبأما احلديث الثاين ففيه األمر من        
 .تهمشروعيَّه وجواز

 
 : اإلمجاع: ثالثاً

 .)٣( النِّكاحة مشروعيَّن جاء بعدهم على  وَمالصَّحابةحيث أمجع  

 

 

                                                           
 .٥٠٦٣:، رقم٣/١٦٣١البخاري،   صحيح :أخرجه البخاري١
 .٣٢٨٨:، رقم٦٥١، صحيح مسلم،٥٠٦٥، ٣/١٦٣٢البخاري،  صحيح : متفق عليه ٢
 .٤/٢٠٠، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٧/٣ الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٣
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 لب الرابع  املط
 )٢( وشروطهالنِّكاح َعقْد)١(أركان 

  
  النِّكاح َعقْدأركان : أوالً

  :النِّكاح َعقْدركان  حتديد أاختلف الفقهاء فيما بينهم يف
 ينحصر يف الصيغة النِّكاح ركن أنَّإىل _  عندهمالرَّاجحيف _ احلنبليَّة واحلنفيَّةفذهب _

 .)٣(بولوهي اإلجياب والقَ

 الَعقْد كوهنا تدخل يف ماهية الَعقْدهم على ركنية الصيغة وحدها يف وسبب اقتصار 
فهي شروط ال دخل هلا يف املاهية،  بل هي مما _ كالعاقد مثال_ وحقيقته ،أما غريها

   .)٤(الَعقْدتستلزمه شرائط 

يف  ال تنحصر النِّكاح َعقْد أركان أنَّ إىل احلنبليَّة وبعض افعيَّةالشَّ واملالكيَّةوذهب _
 .ة كنيَّ أخرى يف الّرالصيغة بل اعتربوا أموراً

 إىل ركن الصيغة ركنني آخرين، ومها الويل، واحملل؛ ويقصد به املالكيَّةفقد أضاف _
 .)٥(جةالزَّوج والزَّو

                                                           
املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي، :  ُينظر جانبه الذي يستند إليه ويقوم به،ركن الشَّيء :الركن لغة١ً
  .١/٣٧٠ورفاقه، الطبعة الثانية، ، املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ١/٢٣٧

املدخل الفقهي العام، : ما يكون به قوام الشَّيء ووجوده، حبيث يعّد جزءاً داخالً يف ماهيَّته، ُينظر: اصطالحاً 
   ١/٣٠٠الّزرقا، 

املصباح : ُينظر ة،الشَّرط بسكون الراء ما يوضع ليلَتَزم به يف البيع أو حنوه والشََّرطة بفتح الراء العالم: الشَّرط لغة٢ً
 . ١/٤٧٩، املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه، ١/٣٠٩املنري يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي، 

املدخل الفقهي العام، الّزرقا، : ُينظر ،اً ال وجوداً وهو خارج عن ماهيتهكل أمر ُرِبط به غريه عدم :اصطالحاً
١/٣٠٤   .  
، دقائق أويل النُّهى لشرح املُنَتهى، املعروف بـ شرح منتهى ٢/٢٢٩رائع، الكاساين،  بدائع الصَّنائع يف ترتيب الش٣َّ

 .٢/٦٣١اإلرادات، منصور بن يونس البهويت، عامل الكتب، 
 . ٧٥احلصري، . النِّكاح والقضايا املتعلِّقة به، د .٥/٣٧ كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ،٤
شرح ، ٢/٣٤٩ لكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية،حاشية الدسوقي على الشَّرح ا٥

 . ٣/١٧٢،  دار الفكر،حممد بن عبد اهللا اخلُرشياخلُرشي،  ،خمتصر خليل
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إىل إضافة ركن آخر، وهو _ كابن شاس وابن احلاجب_ املالكيَّةوذهب بعض _ 
 بإمجاع )١(ويضالتَّف بدليل صحة نكاح املهر ،ولكّن الصحيح عدم اعتباره ركناً ؛

 .)٢(العلماء
اهدان، والويل الشَّ كذلك إىل ركن الصيغة أربعة أركان؛ وهي افعيَّةالشَّوأضاف _ 
 .)٣( لويل حتت ركن واحد باسم العاقدينج واالزَّوجة ، ومنهم من أدرج الزَّوج، والزَّو، و

 وُيقصد إىل الصيغة فقط، هو العاقدان  واحداً ،فقد أضافوا ركناًاحلنبليَّةأما بعض _ 
 .   )٤(جان اخلاليان من املوانع الزَّوهبما؛ 

ة الصيغة بل تعداها إىل غريها، هو بب يف عدم اقتصار اجلمهور على ركنيَّالّسو 
 .   وحقيقته الَعقْديف ماهية _ أيضاً_  األركان داخلةأنَّ تلكاعتقادهم 

ج الزَّول إال بل إال بالصيغة، فكذلك التتحصَّ ال تتحصَّالنِّكاح حقيقة أنَّفكما  
 .) ٥( أيضاًجة الزَّوو

 .)٦( هي أموٌر داخلةٌ يف ماهيتهللنِّكاح  ما َوَضعوا من أركانأنَّفهم يرون  

 
 :الرَّاجحالقول 
 وجود الصيغة ألنَّذلك  هو الصيغة فقط والنِّكاح ركن  قال إنَّأنْ ُي املختار 

 . ، واهللا أعلم)٧(الَعقْديستلزم وجود بقية أطراف 

                                                           
 ،٢/٢٤ الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي،:  هو النِّكاح الذي يعقد دون تسمية للمهر، ُينظر ١

 .٣/١٦٦ ئق ضمن البحر الَّرائق،كرت الدقا
 ،٥/٤٢دار الكتب العلمية،  ،)املوَّاق(التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف العبدري املعروف بـ ٢

 . ٢/٣٨الفكر،  دار ، العدوييلي الصعيد، عحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين
، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري ٤/٢٢٦ ،يين ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّرب٣
٣/١١٨.  
 .  ٥/٤٦ مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية املُنَتهى، الّرحيباين، ،٥/٣٧كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٤

 .٣/١٧٢شرح خمتصر خليل، اخلُرشي، ٥ 
 .٧٦احلصري .  النِّكاح والقضايا املتعلِّقة به، د٦
 عبد الكرمي زيدان ، مؤسسة الرسالة، . ، دريعة اإلسالمية املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الش٧َّ

 .٦/٨٠م، ١٩٩٧ الطبعة الثالثة،
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  :النِّكاح َعقْدشروط : ثانيا
)١( باعتبار  مصدر شرطيتها عند الفقهاء إىل نوعنيطالشُّروتنقسم  

. 

 :رعيالشَّرط الشَّ-١
، ِبط بهيكون حتقّقه الزماً لتحقّق أمٍر آخر ُرورع، الشَّوهو الذي يكون مصدره   

 .ألمررط ال يتحقق ذلك االشَّحبيث إذا مل يتحقق 
 .رطالشَّهذا هو املعىن املقصود عند الفقهاء عند إطالقهم لفظ و
 : رط اجلعليالشَّ -٢
زام لتمر الذي صار به لال األألنَّي بذلك مُِّسخص، والشَّهو الذي يكون مصدره إرادة و

يطلق على هذا النوع من رع ، والشَّخص نفسه ال من وضع الشَّ هو من وضع إنِّما
 ." املقترنة بالعقدوطالشُّر "طالشُّرو
 يف حتديد ما _أيضاً_، فقد اختلفوا النِّكاح َعقْدتبعاً الختالِف الفقهاء يف حتديد أركان و

 .الَعقْديعترب شرطاً يف 
دا الصيغة يعترب من  ما ع إىل أنَّ_ عندهمالرَّاجحيف _ احلنبليَّة، واحلنفيَّةفذهب _ 
 .لوازمه والَعقْدشروط 

 يف ذلك، وإن اتفقوا معهم يف بعض احلنفيَّة فلم يتابعوا افعيَّةالشَّ واملالكيَّةأما _   
 الَعقْد معتربين ذلك من ماهية ٢ركناً الَعقْد، فهم قد جعلوا كل أمر يتوقف عليه طالشُّرو

 .ط، بل بقيت ضمن األركانالشُّرو ب– كالعاقدين –لِحقوا تلك األموَر وحقيقته، فلم ُي
شرائط  إىل أربعة أقسام وهي، النِّكاح َعقْد يف طلشُّروا )٣(احلنفيَّةقّسم وقد _ 
  .زومشرائط اللّ وفاذشرائط الّن وشرائط الصحةو االنعقاد
 املتعلِّقة طالشُّروذي يهمنا هنا هو  الألنَّ مجيعها طالشُّروهنا لن أعرض لتلك و 

 ._تعاىل شاء اهللا إنْ_هذا ما سأحبثه يف الفصل القادم جبانب املعقود عليها فقط، و

                                                           
 .١/٣٠٦املدخل الفقهي العام، الّزرقا، ١
 . ١٠٨احلصري، .  النِّكاح والقضايا املتعلِّقة به، د٢
  حماضرات يف عقد الزواج ،٧/٤٧الفقه اإلسالمي وأدلته، ، ٢/٢٣٢ب الشَّرائع، الكاساينبدائع الصَّنائع يف ترتي٣

 .٧٧ وآثاره، حممد أبو زهرة، دار الفكر،
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 الفصل األول  
      

 :وفيه أربعة مباحث
 .  : املبحث األول 
      .: الثاني املبحث 
 .   :الثالثاملبحث  
 .     : املبحث الرابع 
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 األول املبحث

 
 :ه ستة مطالبوفي

 .  :األول املطلب        

 .     : املطلب الثاني       

 .          :املطلب الثالث      

 .        :املطلب الرابع       

 .        :املطلب اخلامس       

 .      :ادسالسّاملطلب       
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 املطلب األول
 تعريف الوالية وأنواعها

  :لغةًالوالية :أوالً
  ،لطان أو النصرةالّساخلُطّة أو : فتحها، وبالكسر تعينكسر الواو والوالية ب 
 .)١(صرةالكسر تعين الّنوبالفتح و

 
 :اصطالحاًالوالية :ثانياً

مل أجد عند الفقهاء املتقدمني َمن عّرف الوالية مبفهومها العام حبيث يشمل  
 . مجيع جوانبهاالتَّعريف
 .)٢ ()تنفيذ القول على الغري شاء أو أىب : (أنَّها الوالية احلنفيَّةفقد عرَّف  

 ال يشمل إال جانباً واحداً من جوانب الوالية؛ هو أنَّه يظهر التَّعريف يف هذا ظرالنَّوب
لى  ابن عابدين عحيث علَّق ،احلنفيَّةقد صرح بذلك بعض فقهاء والوالية اإلجبارية، 

 .)٣ ()ف ألحد نوعيها وهو والية اإلجبار ما ذكره تعري لكْن(: للوالية بقولهاحلنفيَّةتعريف 
 قسمان؛ إجبارية واختيارية،_ احلنفيَّةومنهم _والية عند معظم الفقهاء لأنَّ اعلماً  

فوا الوالية بعبارات خمتلفة تتفق يف جمملها على املعىن أما عند املعاصرين من العلماء فعّر
 . املناسب منهاالتَّعريفعريفات وأختار التالعام للوالية، وأعرض هنا ألهم هذه 

قيام شخص كبري راشد على شخص قاصر يف تدبري         (: تعريفها يف   الزَّرقاقال األستاذ    _١
 .)٤ ()خصية واملالية الشَّشؤونه 
 تعريفه للوالية على جانب  اقتصر يفأنَّهومع جتّنبه ملا وقع فيه العلماء املتقّدمون إال  

 . فقد مشل الوالية القاصرة دون املتعدية؛آخردون 

                                                           
، خمتار ٢/٦٧٢ ، املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي،١٥/٤٠٧لسان العرب، ابن منظور،  _١

  .٧٣٧العلمية، الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي، دار الكتب 
 ٢/٣٥٠كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عبد العزيز بن أمحد البخاري، دار الكتاب اإلسالمي،  ٢

 .٣/٥٥، الدر املختار، 
 .٣/٥٥ابن عابدين، ، ردُّ احملتار على الدُّر املختار ٣
 .٢/٨١٧املدخل الفقهي العام، الّزرقا،  ٤
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 .)١ () نافذاًالَعقْددرة على إنشاء قُال: (ابأنَّهفها اإلمام أبو زهرة وعرَّ_٢ 
وضيح الت وعلى ضوء ذلك بىن الدكتور عبد الكرمي زيدان تعريفه للوالية، لكن بشيء من 

صرف الت على إنشاء شرعاًخص الشَّقدرة (: عموماًوالبيان فقال يف تعريف الوالية 
 .)٢ () على نفسه أو ماله أو على نفس الغري وماله الصحيح النافذ

 : وذلك ملا يلي،عريفات وأقرهبا لبيان مفهوم الوالية بشكل عامالتأنسب وهو 
يف أي  ، تشمل أي قدرة بدنية أو معنوية أو مالية أوالتَّعريف،جنس يف )قدرة(:  قوله _ 

 .جمال
 . أخرج غريه من األنواعالتَّعريف يف قيٌد ):خصالشَّ(_
 .لطةالّستلك القدرة أو  يستمد منها الويل اليت لبيان اجلهة  قيٌد):شرعاً(_
 .وهو بيان للغاية واهلدف من الوالية :) صرفالتعلى إنشاء (_
 .و املوقوفه أصرفات الباطلة الت أخرج غريه من  قيٌد)الصحيح النافذ(_
 إشارة ألحد نوعّي الوالية وهي الوالية القاصرة بفرعيها الوالية )على نفسه أو ماله (_

  .على النفس والوالية على املال
 إشارة إىل النوع الثاين للوالية وهي الوالية املتعدية بفرعيها )على نفس الغري وماله  أو(

 . أيضاً
 
  .أنواع الوالية مبفهومها العام:ثالثاً

 :الوالية مبفهومها العام تنقسم إىل قسمني
 .)٣( اخلاص بنفسه وتنفيذ أحكامهالَعقْدوهي قدرة العاقد على إنشاء : الوالية القاصرة_١
 :، وهي على نوعني )٤( اخلاص بغريهالَعقْدوهي قدرته على إنشاء :الوالية املتعدية _٢
 .والية على الّنفس_والية على املال    ب_أ

 
                                                           

 .١٥٣ه،حممد أبو زهرة،دار الفكر،حماضرات يف عقد الزواج وآثار ١
 .٦/٣٣٩ عبد الكرمي زيدان،.املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د ٢
 .١٥٣حماضرات يف عقد الزواج، أبو زهرة ٣
 .١٥٣املرجع الّسابق ، ٤
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 : )١(     والوالية على الّنفس ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام
 كاحالنِّوالية _                 جالضَّموالية _ والية احلضانة             ب_ أ

 .  هي موضوع حبثنااليت  النِّكاح بأمر املتعلِّقةوالذي يهمنا من تلك الواليات الوالية 
 

  النِّكاحالوالية يف 
 ) :اصطالحاً:( تعريفها_أ

: ابأنَّه النِّكاح َعقْد العام للوالية، ميكن  استخالص تعريف الوالية يف التَّعريفمن خالل 
  ).النِّكاح، يف أمر األنثى، على صرف الصحيح النافذتال، على إنشاء شرعاًخص الشَّقدرة 
 :أنواعها_ب

والية خيتلف إنَّ ال وهي هنا األنثى فالنِّكاحه يف والية ى علي إىل طبيعة املولَّالنَّظرب 
 . نوعها تبعاً لذلك

 والية على األنثى يفأنَّ ال، إىل احلنبليَّة، وافعيَّةالشَّ، واملالكيَّةمن : فذهب اجلمهور 
 )٢( نوعانالنِّكاح

 دون توقف النِّكاح َعقْد يكون للويل فيها االستبداد بإنشاء اليتوهي :ـ والية إجبارية١
  .النِّكاح،كالوالية على الصغرية يف )٣(على رضا أحٍد غريه

 ليس للويل فيها اليتركة؛ وهي الشَّ والية افعيَّةالشَّأو كما يسّميها : ـ والية اختيارّية ٢
 هلا من املشاركة ال بد دون رضا املولّى عليه فالنِّكاح َعقْد أو اإلجبار يف إنشاء االستبداد

 . )٤(ج،كالوالية على الثّيب البالغة العاقلةالزَّويف اختيار 

                                                           
 .٦/٣٤٠ عبد الكرمي زيدان،.املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د ١
كشَّاف القناع عن   ،٢/٣٥١، الشَّرح الصغري، الدَّردير، ٣/٤٧، ر خليل، الرُّعيين مواهب اجلليل يف شرح خمتص٢

، حتفة احملتاج بشرح املنهاج، ٤/٢٤٦،  ،ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين٥/٥٠منت اإلقناع، البهويت، 
  .  ٧/٢٨٥يب، اهليتمي بشرح املنهاج، أمحد بن حممد اهليتمي، دار إحياء التراث العر

 .٥١٤حماضرات يف عقد الزواج، أبو زهرة، ٣
 .٥١٤حماضرات يف عقد الزواج، أبو زهرة،  ٤
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 :)١(أيضاً نوعان احلنفيَّةوهي عند 
 .      كما هي عند اجلمهور: والية إجبارية_ أ
 رضاه مستحب إنِّماشترط فيها رضا الويل و ال ُياليتوهي : ب أو استحبابوالية ند_ ب

ج املرأة البالغة العاقلة نفسها عند أيب حنيفة دون توقف على رضا زوِّأنْ ُتفحسب، فيجوز 
 . )٢(الويل

 ذلك تبعاً ألخرى وة خيتلف حكمها من واحدالنِّكاحنثى يف والية على األالو 
غرية أو كبرية، بكًرا أو ثيباً، عاقلة أو  قد تكون صالنِّكاح َعقْدفاملرأة يف  الختالف حاهلا؛

 .ةَدوحىت تكون األمور أكثر وضوحاً أرى حبث حكم كل حال على ِح، ....جمنونة

                                                           
تبيني احلقائق شرح  ،٣/٢٥٦ فتح القدير، ابن اهلُمام،  ،٢/٢٤١بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١

 .٢/١١٧كرت الدَّقائق، الزَّيلعي، 
، مكتبة املنار اإلسالمية يسعد املرصف.كاح يف ضوء أصول التحديث رواية ودراية، دأحاديث الوالية يف النِّ  ٢

 .٣٣م، ١٩٩٧ ،،مؤسسة الريان، الطبعة األوىل
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 املطلب الثاين
 ثُبوت الوالية يف تزويج األنثى الصغرية

 من حتديد ضابط قبل حبث حكم ثُبوت الوالية يف تزويج األنثى الّصغرية ال بدَّ 
 . الّصغر عندها

 :ط الّصغر عند الّصغريةضاب
أياً من عالمات البلوغ   مل تَراليتاملرأة غري البالغة ،وهي _ هنا_املقصود بالّصغرية 
 .)٤) (٣(اإلنباتو واحلمل،)٢(، واحليض،)١( حّددها الفقهاء عند املرأة باالحتالماليت،والطّبيعية
سع التملرأة هو ظهر فيه عالمات البلوغ عند اأنْ ت ِسنٍّ ميكن بأن أقلّ:وقالوا 
 .)٥(سنوات
فقهاء وضعوا إنَّ الف ،رى أياً من عالمات البلوغأنْ تم العمر باملرأة دون وإذا تقّد 
 .  باعتباره حداً فاصالً بني مرحليت البلوغ وعدمه ّنالسِّها عامل بدالً عْن

 :ول أمهها ، على أكثر من قعترب به الصغرية بالغةً الذي ُتّنالسِّ لكّنهم اختلفوا يف مقدار 

                                                           
: ما يراه النائم من املنامات، مثَّ ُجعل امساً ملا يراه النائم من اجلماع، فيحدث معه إنزال املين غالباً، ُينظر: االحتالم ١

 .٢/١٥٧ ب، حيىي بن شرف النووي، املطبعة املنريية،اجملموع شرح املهذّ
هناية احملتاج : دم خيرج من أقصى رحم املرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، يف أوقات خمصوصة، ُينظر: احليض ٢

 .  ١/٣٢٣إىل شرح ألفاظ املنهاج، الرَّملي، 
الُْمغِني : ، الذي استحق أخذه باملوسى، ُينظرهو ظهور الشَّعر اخلشن، حول ذَكر الرجل أو فَْرج املرأة:اإلْنبات ٣

 .٤/٢٩٧على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، 
، منح اجلليل ٥/٣٢٠، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٩/٢٧٠العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٤

، أسىن املطالب شرح رْوض ٦/٦٣٣، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٦/٨٧شرح خمتصر خليل، عليش، 
 .١٢٤ـ٣/١٣٣ ،ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٢/٢٠٦الطَّالب، زكريَّا األنصاري، 

ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين  ،٨/٩٦و٣/١٠٦لدَّقائق، ابن ُنجيم، البحر الرَّائق شرح كرت ا ٥
٣/١٣٣.  
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 . اخلامسة عشرةِسّنإكماهلا  :األولالقول 
 . )٣( وهو املفىت به عندهماحلنفيَّةوالصاحبان من )٢(احلنبليَّة و)١(افعيَّةالشَّوإليه ذهب   

 .ابعة عشرة الّسإكماهلا ِسّن : القول الثاين 
 .)٤(وإليه ذهب اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل 

 .ِسّن الثامنة عشرة إكماهلا :القول الثالث 
 . )٥( يف املشهور عندهماملالكيَّةوإليه ذهب  
 : قال_  _ مبا ُروي عن ابن عمر،األول أصحاب القول  لذلكاستدلَّوقد _ 
 فَلَْم ُيِجْزِني ،اْبُن أَْرَبَع َعْشَرةَ َسَنةًأنا  َو يف القتال، َيْوَم أُُحٍد__ين رسول اهللا َعَرَض
 .)٦ ()َخْنَدِق َوأََنا اْبُن َخْمَس َعْشَرةَ َسَنةً فَأََجاَزِني َعَرَضِني َيْوَم الْو

 .)٧ () ِإنَّ َهذَا لََحدٌّ َبْيَن الصَِّغِري َوالْكَِبِري :( ْبِن َعْبِدالَْعِزيِزقَالَ ُعَمُر 
 قدروها هي اليت ّنالسِّأنَّ  من أصحاب القول الثاين والثالث، ب كلٌّ استدلَّبينما_ 

 ..تيقن فيها اليأس من إمكانّية البلوغ بالعالمات الطبيعّية كاالحتالم وغريه ُياليت ّنالّس
 

 :الرَّاجحالقول 
بلوغ أنَّ الما ذهب إليه اجلمهور، من القول ب_ واهللا أعلم_الذي يظهر رجحانه  

 اخلامسة عشرة؛ وذلك ملا عاضده من احلديث الصحيح ِسّنعند الصغرية حيصل بإكماهلا 
 به غريهم فال ينهض حجة مع وجود الّنص استدلَّأما ما  صاً يف املوضوع،والذي يعترب َن

 .الصريح

                                                           
أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري،   ،٣/٣٣١تاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ُمغِني احمل ١
٢/٢٦٠.  
 . ٣/٤٤٣كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،  ،٥/٣٢٠اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي،  ٢
  .٨/٩٦البحر الرَّائق شرح كرت الدَّقائق، ابن ُنجيم،  ،١/١٦٨ ابن عابدين،، ردُّ احملتار على الدُّر املختار ٣
 .٨/٩٦، البحر الرَّائق شرح كرت الدَّقائق، ابن ُنجيم، ٩/٢٧٠العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٤
  .٥/٢٩١ خمتصر خليل، اخلُرشي، ح، شر٦/٦٣٣ ،التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق ٥
 .٤٧٣٠:، رقم٩٤٩ صحيح مسلم،، ٢٦٦٤: رقم،٢/٨٠٩يح البخاري،صح: ُينظر: متفق عليه ٦
 .٤٧٣٠:، رقم٩٤٩ صحيح مسلم،، ٢٦٦٤:، رقم٢/٨٠٩صحيح البخاري، : ُينظر:  متفق عليه٧
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 .حكم ثبوت الوالية يف تزويج الصغرية
 لنفسها أو النِّكاح َعقْدلَي أنْ تنثى الصغرية ال ميكن هلا أنَّ األاتفق الفقهاء على  
زة  أكانت الصغرية مميِّسواٌء ، عبارهتا للمحلةعدم صالحّيو لقصور أهليتها، كوذل؛ لغريها

 .)١(زةأم غري مميِّ
 

 .)٢(زة بنفسها إذا أجازه ولّيها الصغرية املميَِّعقْد اعتربوا صحة أنَّ احلنفيَّةإال  
زويج الت والية حّقرعي الشَّها  فهل يثبت لوليِّ، ِنكاحهاَعقْدلي أنْ توإذا مل ميكن للصغرية 

 . عليها،فيزوِّجها قبل البلوغ 
 :هاء يف حكم ذلك على ثالثة أقوالاختلف الفق

 .عدم ثبوت الوالية يف تزويج الصغرية حىت تبلغ - :األولالقول 
 .)٣(وإليه ذهب أبو بكر األصم، وابن شربمة  

 .  ثبوت الوالية يف تزويج الصغرية دون انتظار بلوغها-:القول الثاين
 على الصحيح من احلنبليَّة،و)٥(املالكيَّة،و)٤(احلنفيَّة: مجهور الفقهاء منوإليه ذهب  
 . )٦(مذهبهم

                                                           
املرحلة اليت ُيصبح للصغري فيها بصٌر عقلي يستطيع به أنْ مييز بني احلسن والقبيح من األمور، وبني :  التمييزِسنُّ ١

والنفع والضر، وليس هلذه املرحلة سن معينه من عمر اإلنسان أو عالمة طبيعية، بل قد يكرب أو يتأخر اخلري والشَّر 
حبسب فطرة الطفل، وقد وضع الفقهاء سنَّ الّسابعة كحد تقريبيب ميكن اعتبار الطفل فيه مميزاً يف األحوال الطبيعية 

 .     ٢/٧٦٠املدخل الفقهي العام، الّزرقا، : ،ُينظر
  .                ٦٩ /٣ابن عابدين، ، ، ردُّ احملتار على الدُّر املختار٤/٢٢٦بسوط، الّسرخسي، امل ٢
  . ٣٩ /٩، دار الفكر، ر، علي بن أمحد بن حزم الظَّاهري، احمللَّى باآلثا٤/١١٢املبسوط، الّسرخسي،  ٣
 .٢/٩٥ائق، الزَّيلعي، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّق ،٣/٢٧٤العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٤
حاشية الدُّسوقي على الشَّرح  ،٢٣/١١٠، دار الكتب العلمية،  مالك بن أنس بن مالك األصبحيماملدوَّنة، اإلما ٥

: ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد القرطيب املعروف بـ ابن ُرشد، حتقيق٢/٢٢٣الدُّسوقي، ، الكبري
 .   ٢/٢٧د، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، علي معوض وعادل عبد املوجو

 . ٥/٤٦ كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ،٨/٥٦اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي،  ٦
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  . كانت ثيباً كانت الصغرية بكراً وعدم ثبوهتا إنْ ثبوهتا إنْ-:القول الثالث 
 .)٣( يف روايةاحلنبليَّة،و)٢(الظّاهريَّة،و)١(افعيَّةالشَّوإليه ذهب  

 

  .أدلة أصحاب القول األول

الصغرية مطلقاً  تزويج والية يف ثبوت العدم على  أبو بكر األصم وابن شربمة استدلَّ
 .املعقولبالقرآن الكرمي و

 
 : القرآن الكرمي: أوالً
/  (#θè=tGö: تعاىلالق $# uρ 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9 $# # ¨L ym # sŒÎ) (#θäón= t/ yy% s3 ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λä ó¡nΣ# u öΝ åκ ÷] ÏiΒ # Y‰ô© â‘ (# þθãèsù÷Š $$sù 

öΝ Íκ ö s9 Î) öΝ çλm;≡ uθøΒr&    )٤(. 
 

  :وجه االستدالل
  قبل البلوغ،ملالنِّكاحولو جاز  ، بالبلوغ حقَّ الويلّ بإنكاح الصغريةية قّيدتأنَّ اآل 

 .)٥(يد فائدةيكن هلذا القَ
 
 : املعقول: ثانياً
 حلاجة والضرورة، وحصول املقصود منا  يتأكد عندالنِّكاح ثبوت الوالية يف إنَّ -١

 . هلا ملثل ذلكة حاجوالصغرية ال هوة، وإجياد الّنسل،الشَّ؛ كقضاء النِّكاح

                                                           
، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري، ٥/٢٣دار املعرفة،  ،حممد بن إدريس الشَّافعياألم ،  ١
 .٤/٢٦٤غِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ،ُم٣/١٢٧
  .٩/٣٨احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٢
 . ٧/٣٤الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٣
 . ٦:سورة الّنساء، آية ٤
  .٤/١١٢املبسوط، الّسرخسي،  ٥
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 ، إذا زوَّجها وليُّها حال الّصغرم الصغرية بعد بلوغهالِز ُتالَعقْد هذا أحكام إنَّ -٢
، فعدم إلزام الصغرية من باب )١( بالنِّكاح  املرأة إذا بلغت ال يكون ألحد إلزامأنَّهومعلوم 
 .أَوىل

 
 : أدلة أصحاب القول الثاين

  النبويَّةالسُّنَّة و الكرمي،زويج على الّصغرية بالقرآنتالثبوت والية ل  اجلمهوراستدلَّ 
 .اإلمجاع  والصَّحابة آثار،و
 
 :  الكرميالقرآن:أوالً
‘   : تعاىلالق_١ Ï↔ ¯≈ ©9$# uρ z ó¡Í≥ tƒ z ÏΒ ÇÙŠ Ås yϑø9 $#  ÏΒ ö/ ä3 Í←!$|¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö; s?ö‘ $# £ åκ èE £‰Ïèsù èπ sW≈ n=rO 

9 ßγ ô© r& ‘ Ï↔ ¯≈ ©9$# uρ óΟ s9 z ôÒÏt s† 4 àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$uΗ ÷q F{ $# £ ßγè=y_r& βr& z ÷èŸÒtƒ £ ßγ n=÷Η xq 4  tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# 

≅ yèøg s† … ã&©! ô ÏΒ  Íν Í ö∆r& # Z ô£ ç„ ∩⊆∪     )٢(. 

 
 : وجه االستدالل

كون لصغر أنْ يعدم احليض إما  مل حتض، وْنَم  القطحكمت بصحة ية قد أنَّ اآل 
قع إال يف نكاح صحيح ،وهذا يقتضي القول جبواز  ال يالطَّالق، وِسّنأو مرض أو ِكرب 
 .)٣(تزويج الصغرية

 (#θßsÅ3Ρ : تعاىلال ق-٢   r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ô ÏΒ ö/ ä. ÏŠ$t6 Ïã öΝ à6 Í←!$tΒÎ) uρ 4 βÎ) 

(#θçΡθä3 tƒ u!# t s) èù ãΝ Îγ ÏΨ øóãƒ ª!$#  ÏΒ  Ï&Î#ôÒ sù 3 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ  )٤(. 
                                                           

  .٤/١١٢املبسوط، الّسرخسي،  ١
 .٤: ، آيةالطَّالقسورة  ٢
 حممد بن عبد اهللا ،، أحكام القرآن٢/٨٠، دار الفكر، )اجلصاص ( ، أمحد بن علي الرازي  القرآنأحكام ٣

 .٤/٢٤٦،  دار الكتب العلمية،بابن العريب األندلسي املالكي املعروف
  . ٣٢: سورة النور، آية٤
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 ٤٣

  :الستداللوجه ا
ولفظ ،)١( ال زوج هلااليتم هي األيِّو ،الّنساءإنكاح األيامى من بأمرت أنَّ اآلية  

ص هذا خصِّ الكبريات والصغريات منهّن ،ومل يثبت أّي دليل ُيالّنساءاأليامى يشمل مجيع 
  .ا على عمومه اآليةقىفتب ،العموم
  : النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانيا 

جها وهي بنت ِسّت   تزوَّ_ _أنَّ النّيب  _رضي اهللا عنها_ما ُروي عن عائشة  
 . )٢(هي بنُت تسعودخل هبا و

 
 :وجه االستدالل

ديث صريح يف جواز تزويج األب الصغريةَ بغري إذهنا ودون انتظار أنَّ احل 
 . )٣(بلوغها

 
  :اإلمجاع:ثالثاً

،واإلمام )٦(ب واملهلّ،)٥( على لسان كثري من العلماء؛ كابن املنذر)٤(ُنقل اإلمجاع 
أمجع املسلمون على جواز تزويج األب :( حيث قال؛الّنووي يف شرحه على صحيح مسلم

                                                           
، ١٨/١٢٥هـ، ١٤٠٥، بريوت، لبنان،دار الفكر ،حممد بن جرير الطربي،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن١

، بريوت، لبنان،  دار الفكر،لتَّفسري،حممد بن علي الشَّوكاينفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم ا
٤/٢٧   . 
  .٣٣٦٨: ، رقم٦٦٣ واللفظ له، صحيح مسلم، ٥١٣٣:  رقم٣/١٦٥٣صحيح البخاري،  :متفق عليه ٢
خليل : ، حتقيقحيىي بن شرف النووي، )ح مسلم بن احلجاجاملنهاج شرح صحي ( صحيح مسلم بشرح النووي٣

 .٩/٢١٠ م،١٩٩٧مأمون شيحا، دار املعرفة، الطبعة الرابعة، بريوت، لبنان، 
وإالّ فقد علمَت أنَّ هناك من  ، خمالفقول أكثر مجاهري العلماء، ال مبعىن االتفاق بال: املقصود باإلمجاع هنا ٤

  .  مخالف كابن ُشربمة وأيب بكر األص
  .٧/٣٠الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٥
حممد عبد العزيز بن باز و :حتقيق ،بن حجرا  املعروف بـ فتح الباري بشرح البخاري، أمحد بن علي العسقالين٦

 . ٩/١٣٧ ،م٢٠٠١مصر للطباعة، الطبعة األوىل، دار ،الباقي فؤاد عبد
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 على ذلك الصَّحابةقل كذلك عن الكْرخي قوله بإمجاع وُن ،)١ ()بنته البكر الصغريةا
 .)٢(أيضاً

 
 :الصَّحابة آثار: رابعاً

، وذلك كالذي ُروي  صغريةًه ابنَت__ النّيبَج غُري واحٍد من أصحاب حيث زوَّ 
 .)٣(  أيب هريرةعلي وابن مسعود وابن عمر ووعن عمر 

 
 :املعقول :خامساً

هوة ال تتوفر إال يف الشَّكن وقضاء الّسناسل والت من النِّكاح مصاحل إنَّحيث  
ات فَ حىت البلوغ لَ، ولو انتظر الويلُّال يكون الكفء موجوداً يف كل وقت و،األكفاء

 .)٤(ءذلك الكف
 

  .أدلة أصحاب القول الثالث
 كانت جواز تزويج الصغرية إنْن وافقهم على َم الظّاهريَّة و وافعيَّةالشَّ استدلَّ 

 : النبويَّة واملعقولالسُّنَّةببكراً دون الثّيب 
 

 : النبويَّةالسُّنَّة: أوالً
 ،َنفِْسَها ِمْن َوِليَِّها الثَّيُِّب أََحقُّ ِب: ( قال_ _أنَّ النّيب _ _ما رواه ابن عباس 

 . )٥()َوالِْبكُْر ُتْسَتأَْمُر َوِإذُْنَها ُسكُوُتَها
 

                                                           
  .٩/٢١٠ صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، ١
  . ٢/١٢١كرت الدقائق ضمن البحر الرَّائق،  ٢
مصنف عبد الّرزاق، عبد الّرزاق : ، وانظر تلك اآلثار يف٤/١١٤، املبسوط، الّسرخسي، ٧/١٦٣األم، الشَّافعي  ٣

 .٦/١٦٣ بريوت، لبنان، حبيب الرَّمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة،: بن مهام الصَّنعاين، حتقيق
  .٤/٢٢٦املبسوط، الّسرخسي،  ،٣/٢٧٥العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٤
 .٣٣٦٦:  ،رقم٦٦٣ صحيح مسلم، :أخرجه مسلم  ٥
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 :وجه االستدالل
 ال ُتّزوج _ سواء أكانت كبرية أم صغريةعموماً_رأة الثّيب أنَّ املصّرح احلديث  

ار ا أحق بذلك، واإلذن ال يصح من الصغرية إال بعد بلوغها، فََوجب انتظألنَّهإال بإذهنا؛ 
 .)١(بلوغها حىت يصّح  اإلذن منها

 
 :املعقول:ثانياً
 ،الت، زال معها حكمهاوجود الَبكارة ، فإذا ز  اإلجبار يف تزويج الصغارعلَّة إنَّ -١

 .)٢(وهو اإلجبار
 
الف البكر ، خبجربةالتهلا ب، وقد حصل النِّكاحلم مبصاحل ثّيوبة دليل الِعأنَّ الكما  _ ٢

 . )٣(النِّكاحجلهل مبنافع بكارة دليل اال؛حيث إنَّ 

                                                           
، ١٦/١٦٥ ، اجملموع شرح املهذّب، التكملة الثانية، دار الفكر،٩/٢٠٨صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ١

 .٩/٤٠احمللَّى باآلثار، ابن حزم، 
 .٧/٣٤، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٢/١١٨ق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي، تبيني احلقائ ٢
  .٢/٢٤٤بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
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 رجيحالتاملناقشة و
 

 . صحاب القول األول القائلني بعدم جواز تزويج الصغريةأمناقشة أدلة : أوالً
 :اعُتِرض على أيب بكر األصم وابن شربمة مبا يلي

راد امل ألنَّ ال داللة فيه على منع تزويج الصغرية؛   النِّكاح بَلَغُواْ  إِذَا: قوله تعاىل إنَّ_ أ
 .  )١( االحتالم يف اآليةالنِّكاحببلوغ 

 . )٢(افق الذي يكون باجلماع ببلوغه يكون إنزال املاء الدَّألنَّ؛ النِّكاحر عنه ببلوغ بِّ ُعإنِّماو
أخريها  تألنَّذلك  و؛ ليس على إطالقة،النِّكاح ال مصلحة للصغرية يف بأنَّهب ـ والقول 

 .  مبا ال يتوفر يف أّي وقتقد يؤّدي إىل فوات الكفء الذي ر
 كثرياً أنَّوذلك  ، غري ُمسلَّم به؛فيه إلزاٌم هلا بعد البلوغزويج الصغرية  تأنّ والقول ب-ج

وعلى فرض عدم  ،)٤( يف أمر نكاحها)٣(يارمن العلماء قد أثبتوا للصغرية بعد بلوغها اخل
أنْ لب يف تزويج الويل للصغرية الغا اإللزام هلا بالقرابة، وحّق للويل  هلا، فإنّيارثبوت اخل

 .)٥ (نظر هلا ما ينظر لنفسه من املصلحةَي
 
  .مناقشة أدلة أصحاب القول الثاين القائلني جبواز تزويج الصغرية:ثانياً

 :اعُتِرض على مجهور الفقهاء مبا يلي
  :وم اآليات املتضمنة جواز تزويج الصغرية، كقوله تعاىلمبعم  استدالهلإنَّ_ ١

 .إخراج الصغرية من أفرادها على ختصيصها والدَّليل قد قام الْأَيَامَى حُواوَأَنكِ
                                                           

م، ١٩٦٧اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة،  ١
٥/٣٤ .  
، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  أيب بكر بن عبد القادر الرَّازيمفاتيح الغيب، حممد بن: التَّفسري الكبري أو ٢

  .   ١٥٣ / ٩، ١٩٩٠الطبعة األوىل
: طَلَُب خري األمرين، فإذا خيَّر الشَّرعُ  املسلَم بني أمرين أو أكثر، فيباح له أنْ خيتار منها ما يشاء، ُينظر: اخليار ٣

 .  ١/١٣٢حممد روَّاس قلعه جي ،. د.املوسوعة الفقهيَّة امليسَّرة، أ
 . ١١٥٤/ ٤،املبسوط، الّسرخسي، ٢٧٦/ ٣العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٤
  . ١١٥و ١٣٣/ ٤املبسوط، الّسرخسي،  ٥
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، ليس ألحد ١(وال تزال صغرية ميوت أبوها اليتيتيمة ،وهي أنَّ الومن ذلك   
 فَِإنْ ، ُتْسَتأَْمُر الَْيِتيَمةُ ِفي َنفِْسَها  :(بدليل قوله؛ )٢( حىت تبلغالنِّكاحإجبارهبا على 
 . )٣ () َوِإنْ أََبْت فَلَا َجَواَز َعلَْيَها ،َو ِإذُْنَهاَسكََتْت فَُه

 : وجياب عنه من وجهني 
 عليه، ويدلّ تيت باليتيمة على اعتبار ما كانمِّ البالغة، وُس_هنا_راد باليتيمة نَّ املإ  -أ

مجعاً  ستأمر؛ُتنكح حىت تبلغ فَال ُت: ه قال ، فكأّنعلى ذلك اعتبار إذهنا، وال إذن قبل البلوغ
 . )٤(بني األدلة

ن هلا  غريها من الصغريات ّمم فإنّ،النِّكاحمنا صحة عدم إجبار اليتيمة على  ولو سلّ-ب
 . الصريح باملنعالدَّليلعلى أصل اجلواز حىت يقوم ، تبقى أب
جها وهي بنت  تزّو_ _أنَّ النّيب الذي فيه _رضي اهللا عنها_أما حديث عائشة_ ٢

  .)٥(صوصّية له فهو على اخل،ست سنوات
 : وجياب عنه 

 .)٦( على اخلصوصّية _هنا_ وال دليل ،صوصّية حىت تثبت ال بد هلا من دليلنَّ اخلإ_١
 يؤّدي إىل فوات األكفاء، فغري ُمسلّم؛ فال ميكن لوغ للصغريةأما االّدعاء بأنّ انتظار الب_ ٢
 _عموماً_الصغرية تقتضي  مصلحة ، وهذا فضالً عن أنَّزم بانعدام األكفاء يف املستقبلاجل

  .علمواهللا أ، تأخري نكاحها إىل ما بعد البلوغ
 .لة أ من اخلالف يف املس ِلما علمَت، وادعاء اإلمجاع غري مسلّم به_٣

                                                           
 . ٩/١٣٧فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ١
م، ١٩٩٤،، الطبعة األوىلور حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي الدكت:الذخرية، أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق ٢
 . ٧/٣٢، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٤/٢٢٨
: حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به: كم على أحاديثه سنن أيب داود، سليمان بن األشعث، َح:أخرجه أبو داود ٣

: ، قال األلباين٢٠٩٣:، رقم٣١٧لتوزيع، الطبعة األوىل، الرياض، مشهور حسن سلمان، مكتبة املعارف للنشر وا
 . حسن صحيح

عبد الوهاب عبد اللطيف، دار : حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،حممد عبد الرَّمحن املباركفوري، إشراف ٤
 .٩/١٣٦، الرَّازي، ، التَّفسري الكبري٢/٢٣٨، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،٢٤٦ ـ ٤/٢٤٥الفكر،

 .٩/١٢٧ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٥
 .٩/٤٠احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٦
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كانت بكراً ة إنْ مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث القائلني جبواز تزويج الصغري:ثالثاً

 .دون الثّيب
 :ظّاهريَّة وَمن وافقهم مبا يلياعُتِرض على الّشافعيَّة وال

على منع تزويج الثّيب الصغرية، غري )  بنفسها الثّيب أحقُّ( استدالهلم حبديث إنَّ_ ١
 أنَّه، بدليل ث هي الثّيب البالغة ال الّصغريةثّيب املقصودةَ يف احلديأنَّ الُمسلَّم به؛ وذلك 
ة  وغاي،ا يف حال الّصغر غري معتربة عبارهتألنَّ ؛ّحِص صغرية مل َيتلو كان، وجعل األمر هلا

 . )١( منهماخص كالًالبكر بلفظ َي على أحقية كل من الثيب و نصَّأنَّهما يف األمر 
 ألنَّ؛ أيضاً فغري صحيح ، اإلجبار يف تزويج الصغرية هو البكارةعلَّة إنَّ:  ـ أما قوهلم٢
جز عن الَع و،احلاجةسبب  اإلجبار يف تزويج الصغرية هو وجود الّصغرالذي هو علَّة
 . )٢(كون مدار احلكم عليه وجوداً وعدماأنْ ي، فجاز بذلك صرفالت
  ،أيضاًفغري صحيح ، خبالف البكر النِّكاحثّيوبة دليل العلم مبصاحل أنَّ الأما تعليلهم بـ و٣

 .تقّدم الُعمر بالبلوغ و_عادة_ حيصل إنِّماملنافع فإدراك املصاحل وا
 . )٣( بل خيتلف باختالف األشخاص،غُري منضبطهل أنَّ اجل ال خيفىو 

 
 :الرَّاجحالقول 
 يف أدلة كـل فريـق       النَّظريف مسألة تزويج الصغرية، بعد      _ واهللا أعلم _  يظهر يل  

 :ومناقشتها مايلي 
 هبا على جواز نكاح الّصغرية سواء أكانت استدلُّوا اليت قوة أدلة اجلمهور إنَّ_أ 

  من عائشة__ النّيبلّنص الصريح املتفق عليه يف شأن زواج  ال سّيما ا،بكراً أم ثّيباً
 وعدم إنكارهم هلذا ،الصَّحابة، وما يعضده من عمل وهي صغرية_ رضي اهللا عنها_

 .  ذلك يقتضي القول برحجان رأيهم كلُّ،وسالمة أدلتهم من اعتراضات اخلصم ،األمر

                                                           
 . ٢٦٢ /٣فتح القدير، ابن اهلُمام،  ١
 .٣/٢٧٦العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٢
 .٣/٢٦٠فتح القدير، ابن اهلُمام،  ٣
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 أنَّه أو ،ويج الصغريةصل عند العلماء هو تزأنَّ األولكْن ليس معىن هذا _ ب 
رون استحباب عدم تزويج الصغرية إذا مل يكن هلا هم َيأنفَس افعيَّةالشَّإنَّ ، بل أفضل

 .)١(مصلحة ظاهرة
، بل إهنم   وا األمر على إطالقه   ومجهور العلماء الذين أجازوا تزويج الصغرية مل يترك        

 . لصحة نكاح الصغرية  وشروطاًوضعوا لذلك ضوابطَ

                                                           
  .٤/٢٤٦ي احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ُمغِن ،٩/٢١٠، صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي ١
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 الثاملطلب الث
 .تزويج الصغرية   جلوازالضَّوابط اليت وضعها الفقهاءأهم 

 
  .من ينوب عنه من األوصياءكون صاحُب الوالية يف تزويج الصغرية األب أو أنْ ي:أوالً

 على الصحيح احلنبليَّة، و)٢(افعيَّةالشَّ، و)١(املالكيَّة : منفقهاءوإليه ذهب مجهور ال_ 
 افعيَّةالشَّوأحلق ، )٤(ا أهنم اقتصروا على األب دون وصّيه إلّالظّاهريَّة، و)٣(من مذهبهم
 .)٥(باألب اجلّد

 .)٦( تزويج الصغريةء جيوز لسائر األولياأنَّه إىل احلنفيَّةوذهب _ 
 

 :  اجلمهور ملذهبهم مبا يلياستدلَّ
يف   فيها هو األب كماوِّجزاجمليزة لتزويج الّصغرية كان امل األحاديث جمموع إنَّ_ ١

جب االقتصار على ، فَون غريه من األولياء من عائشة ، دو_ _النّيبث زواج حدي
 .)٧(ذلك
ن باب هلا، فِمصرف يف ماالتفقة لبعد قرابته، وهلذا ال ميكنه الشَّوألنّ غري األب ناقص _ ٢
 .)٨(صرف يف ُبضِعهاالتن ن ِموىل أنْ ال ُيمكَّأَ

                                                           
 ٤/٢١٩القرايف، ، ، الذَّخرية٥/٥٥، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٢/١١٠املدوَّنة، مالك بن أنس،  ١
 . ٢٢٤ـ
 . ١٦/١٦٥، اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي، ٥/١٤األم، الشَّافعي،  ٢
 ، ٥/٤٦،  كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،٨/٥٧لرَّاجح من اخلالف، املرداوي، اإلنصاف يف معرفة ا ٣

  . ٥/٥٦ ،مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية املُنَتهى، الّرحيباين
 .٩/٣٨احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٤
شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا ، أسىن املطالب ٥/١٤، األم، الشَّافعي، ١٦/١٦٥اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي،  ٥

    .٣/١٢٦األنصاري 
 .٣/٥٦، العناية شرح اهلداية، البابريت، ٤/٢١٣املبسوط، الّسرخسي،  ٦
 .٥/١٤األم، الشَّافعي،  ٧
 .٧/٣٢الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ،١٦/١٦٥اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي،  ٨
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  :ولياء تزويج الصغرية لسائر األأنَّ ملذهبهم على احلنفيَّة استدلَّ 
 ؛)١ ( الْيَتَامَى فِي تُقْسِطُواْ أَالَّ خِفْتُمْ وَإِنْمبا ُروي يف سبب نزول قوله تعاىل  

يا ابن  :الت فق،عن اآلية_ رضي اهللا عنها_  عروة بن الزبري سأل عائشةأنَّحيث جاء 
نقص من أنْ ُيويريد ها فريغب يف مجاهلا وماهلا ،تكون يف ِحجر ولّي  هذه الَيتيمة،أُخيت

 .)٢(قسطوا إليهنأنْ ُيهوا عن نكاحهن إلّا فُن ،َصداقها
يتيمة  الألنَّ غِري األب؛ بل الويلّ من ِقةففي احلديث داللة على جواز تزويج اليتيم 
 .)٣(ال أب هلا
 دون البلوغ اليت غِري األب  داللة على تزويج الويلّ_ األثر_وفيه  :(قال ابن حجر 

 .)٤ ()يبخس من صداقها  أو ثّيباً، بشرط ألّابكراً كانت 
، )٥(رما ُتستأألنَّه ؛البالغة_ ا سبق بيانهكم_ راد باليتيمةنَّ املإ: وجياب عنه 

رأة البالغة إذا رضيت أنَّ امل بدليل ؛ح إال بتأويله يف البالغةديث ال  يِصأنَّ احلباإلضافة اىل 
 .)٦ (عترض عليها يأنْ جاز نكاحها وليس ألحد ، املثلبأقل من مهر

 
  : الرَّاجحالقول 
 جيب حصرها يف األب دون  يف تزويج الصغريةواليةأنَّ ال_ واهللا أعلم_الذي أراه  

حتياط  ثبتت للّضرورة، فوجب اال_هنا_والية نَّ ال وأل،غريه؛ وذلك لورود الّنص بذلك
 . هلا َحبصرها يف األب فقط

                                                           
 .٣: سورة الّنساء، آية ١
 . ٣/١٦٥٥  صحيح البخاري،:لبخاريأخرجه ا ٢
 . ٢١٤/ ٤املبسوط، الّسرخسي،  ٣
  .١٣٧ / ٩ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر ، ٤
، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا ٥/١٤، األم، الشَّافعي ١٦/١٦٥اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي،  ٥

    .٣/١٢٦األنصاري، 
  .٢/٧٧ ،اصأحكام القرآن، اجلصَّ ٦
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 _ _ رسول اهللاأنَّ_ _وي عن عبادة بن الصامت؛ ملا ُرالصغرية عدم اإلضرار ب:ثانياً
 .)١ ()لَا َضَرَر َولَا ِضَراَر: (قضى أنْ 
 إذا مل يكن يف زواجها أنَّه فقد اتفق الفقهاء الذين أجازوا تزويج الصغرية على  

ها ِمن رجل بينه وبينها زّوجها وليُّأنْ يك  وذلك،مصلحة هلا، فال جيوز تزوجيها بأّي حال
زّوجها ممن ليس كفؤاً أنْ يم تتضرر مبعاشرته ، أو  هِرجها بشيٍخرة ، أو يزوُّعداوة ظاه

 .)٢(هلا
افعّي قد نّص على منع تزويج الشَّأنَّ  "أسىن املطالب"وقد ذكر صاحب كتاب  

 .)٣(وىله يف الصغرية يكون من باب أَ ومنُع،االبن مبثل هذه الصفات
 
، وليس لذلك ىت تبلغ حّداً تطيق معه اجلماع حوطؤها ـأي  هبا ـ الدُّخول منع :ثالثاً
، وهبذا قال أبو حنيفة ومالك ن ختتلف أحواهلن باختالفهالّنساء ألنَّ ة؛ معّينِسّن
 .)٤(افعيالشَّو

                                                           
حممد : كم على أحاديثه سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويين، املعروف بـ ابن ماجة، َح:أخرجه ابن ماجة ١

مشهور حسن سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، الرياض، : اعتىن به ناصر الدين األلباين،
 . صحيح: ، قال األلباين٢٣٤٠:، رقم٤٠٠

 أبو حيىي زكريا ،الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، ٢٤٦/ ٤حملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ُمغِني ا ٢
 . ٤/١١٠،  املطبعة اليمنية،األنصاري

  .٣/١٢٦أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري،  ٣
نيل األوطار ، ٩/٣٤ رح البخاري، ابن حجر،، فتح الباري بش٢١٠/ ٩صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ٤

دار املعرفة، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان،  ، حممد بن علي الشَّوكايند األخيار، من أحاديث سيِّشرح منتقى األخبار
 . ٢/١٣١١ م،٢٠٠٢
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 املطلب الرابع
 مدى اعتبار سلطة ويل األمر يف تزويج الصغرية

 
لعباد صالح اما فيه  مبنّية على أنَّها عة اإلسالميةريالش مما هو مقرر يف أصول إنَّ 

 .دفع ما فيه املفسدة أو املضّرة عنهم، وومصلحتهم يف دينهم ودنياهم
  تضمن احلفاظ علىاليت َسّن القوانني حّقق ذلك منح اإلسالم ويل األمر يولتحق  

 .رعية املعتربة الشَّ، وذلك ضمن الضوابط تلك املصاحل ومتنع حصول املفاسد
عليه فوات املصلحة وحصول ج الصغرية يترّتب  زواأنَّفإذا رأى ويل األمر  
 .)١ (احلق مبنع وقوعه، مبا ميلكه من سلطة شرعية يف تقييد املباح فله ،املفسدة

 
 .دليل جواز منع ويلّ األمر تزويج الصغرية 

 قد تعتريه بعض الظروف أنَّهعمل املباح وإنْ كان يف أصله على اإلباحة، إال نَّ الإ 
 .  إىل حصول مفسدة اًيؤدِّمبح فعله حبيث  يص ،واألحوال
لذلك صّرح كثري من العلماء ؛ ، شرعاً اًويف هذه احلالة يصبح دفع املفسدة واجب 

 حكم املباح يف مثل هذه األحوال اليبقى على أنَّ اطيب وابن تيمّية وابن القيمالشَّك
 . )٢(حلالر املآل أو اعاً لتغيَُّب، َتحرمي أو املنعالت بل ينتقل إىل ،اإلباحة

 
 
 

                                                           
املوافقات يف : املخيَّر فيه بني الفعل والترك، من غري مدح وال ذم ال على الفعل وال على الترك، ُينظر : املباح١

، داراملعرفة، الطبعة اخلامسة، بريوت، إبراهيم رمضان: يب، ضبط وختريج، إبراهيم بن موسى الشَّاطأصول الشَّريعة
   . ١/٩٥م، ٢٠٠١لبنان، 

، دار الكتب العلمية، )ابن قيم اجلوزية ( بـ حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ٢
 ، ١٩١ /١، عامل الكتب، بالفروق، أمحد بن إدريس القرايف، املشهورأنوار الربوق يف أنواع الفروق، ٣/١١

  ،٨/٢٢، البحر الرَّائق شرح كرت الدَّقائق، ابن ُنجيم، ٤/٥٥٢املوافقات يف أصول الشَّريعة، الشَّاطيب، 
  .٣٣٧نهضة العربية، حممد سالّم مدكور، دار ال. ، د  اإلباحة عند األصوليني والفقهاءنظرّية



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٥٤

 
  )١ (: أمهها،الصَّحابةيد املباح بأدلة كثرية من فعل ي تقز جلوااستدلُّواو
  .زّوج بالكتابياتالتن  ِمالصَّحابة كباَر __ع عمر بن اخلطابـ مْن١
 .  من أكل اللحم يومني متتاليني يف األسبوع الناَس_أيضاً_عه ـ مْن٢
 

 :وجه االستدالل
 ،لعباده  تعاىل اهللاا أباحهاليت اتات أو أكل اللّحم من املباحزّوج بالكتابيالتأنَّ   

 . ه ومنعه وجب سدُّ، ملّا كان فعل ذلك ينتج عنه ضرر أو مفسدةولكْن
مل يكن  ته ما وجبت طاع،د أمراً باملنع أو الوجوب األمر إذا قيَّ ويلّوبذلك يظهر أنَّ 
 وهذا كله يندرج حتت باب )٢(، عصية أو خمالفة للنصوص، أوفيه مصلحه للرعيةفيه م
 . ةرعيالشَّياسة الّس
 

  :قانونالموقف 
 على مبدأ اعتبار سلطة ويل األمر يف تقييد املباح، وجواز منع تزويج اعتماداً 

خّصية األردين على منع تزويج الّصغار الشَّ فقد نّص قانون األحوال ،الصغرية من ِقَبله
كون أنْ ياج الزَّوُيشترط يف أهلية  (: ما يليعلى املادة اخلامسة نصَّتحيث  ،قاًمطلَ

 املخطوبة ّمِتأنْ ُت و،ادسة عشرةالسَّ السََّنةّم اخلاطب ِتأنْ ُي و،نْياخلاطب واملخطوبة عاقلَ
 .)٣ ()اخلامسة عشرة من العمر 

 
 

                                                           
، الّسياسة الشَّرعية يف ضوء ٣٤٨ و ٣٤٥حممد سالّم مدكور، . ، د  اإلباحة عند األصوليني والفقهاءنظرّية ١

 .٢٠٩م، ١٩٩٨يوسف القرضاوي، الطبعة األوىل، مكتبة وهبة، القاهرة، .نصوص الشَّريعة ومقاصدها، د
بد الرَّمحن بن ، عائر يف قواعد وفروع الشَّافعيَّة، األشباه والنظ٧/٩٩، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٢

 . ١١، دار الكتب العلمية، أيب بكر الّسيوطي
 .٨ قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٣
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 املطلب اخلامس
 .حكم اشتراط الوالية يف نكاح املرأة البالغة العاقلة

 
 ِعدَّة اشتراط الوالية يف نكاح املرأة البالغة العاقلة إىل اء يف حكمفقهاختلف ال 
 :أقوال يف تلك األقوال ميكن حصرها يف ثالثة النَّظر خالل نأقوال، وم

 
 ً .قاطلَاشتراطُها ُم:  األولالقول-

حزم من وابن )٣(احلنبليَّةو)٢(افعيَّةالشَّو)١(املالكيَّة :اء منفقهمجهور الإليه ذهب و 
علي بن أيب طالب وابن عباس وأيب هريرة وهو املرويُّ عن عمر بن اخلطاب و ،)٤(الظّاهريَّة
 .)٥(ابعني سعيد بن املسّيب، والثّوري، وغريهمالتومن ، __وعائشة

 
 .عدم اشتراطها مطلقاً: الثاينقولال-

سواء كان )٦( يوسف يف ظاهر الّرواية ،وبه قال ُزفر أبو حنيفة، وأبووإليه ذهب 
 . االعتراض إذا مل يكن كفؤاًحقَّ لألولياء أنَّ هلا أم ال، إالّ ج كفؤاًالزَّو

                                                           
القرايف، ، ،الذَّخرية٣/٢٦٨املنتقى شرح املوطأ، الباجي ، سليمان بن خلف الباجي ، دار الكتاب اإلسالمي،  ١
  .٢/٣١ية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،، بدا٤/٤١٦
، اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي، ٥/١٣، اُألم، الشَّافعي ٤/٣٩ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ٢
١٤٦ /١٦ . 
، ٥/٤٨ بهويت،كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، ال  ،٨/٦٦اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي،  ٣

 . ٥٨ /٥ مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية املُنَتهى، الّرحيباين،
  .٣٦ /٩احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٤
  .٣/٧القُرطيب، ، ، اجلامع ألحكام القرآن٧/٥الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٥
 دائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،ب ،٢٥٥ /٣فتح القدير، ابن اهلُمام، ،٥/١٠ ،املبسوط، الّسرخسي ٦
٢/٢٤٧.  
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 :، وهي نةعدم اشتراطها يف أحوال معيَّ:الث  الثّ القول-
 . )١(إليه ذهب داود الظّاهرّي و،إذا كانت املرأة ثّيباً_١
قيل برجوعه عنها،   وأيب يوسف و،ج كفؤاً، وهي رواية عن أيب حنيفةالزَّوإذا كان _ ٢
 .)٢(ي املختارة للفتوى عندهموه
ة عن اإلمام مالك، وذَكَر وهو رواي_ ليست صاحبة حال_إذا كانت املرأة دنيئة _ ٣ 

  .)٣( املّذهبأنَّهاير الّدرد
 .)٤(إذا سبق للمرأة اإلذن بذلك من وليها، وهو مذهب أيب ثور_٤
 . )٥( عنهاوقيل برجوعهما  رواية عن الّصاحبنيإذا أجازها الويلّ يف ذلك، وهي_٥

                                                           
  .٩/٣٣احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ١
 ٢، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٣/٢٥٥فتح القدير، ابن اهلُمام،  ،٥/١٠املبسوط، الّسرخسي،  ٢
/٢٤٧  . 
، الشَّرح الكبري ٤٧ و٢/٤٦العدوي، ، ى كفاية الطالب، حاشية العدوي عل٣٦٣ /٢الشَّرح الصغري، الدَّردير،  ٣

 . ٢/٢٦الدُّسوقي، ، ضمن حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري
 . ١٤٦ /١٦اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي،  ٤
 ٢، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٣/٢٥٥، فتح القدير، ابن اهلُمام، ٥/١٠املبسوط، الّسرخسي،  ٥
/٢٤٧  . 
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 :  األول باشتراط الوالية مطلقاً يف نكاح املرأة البالغة العاقلةالقولأدلّة أصحاب -
، الصَّحابة، وآثار  النَّبويَّةالسُّنَّة الكرمي، وبالقرآن لذلك  الفقهاءمجهور استدلَّ 
  .واملعقول
 :القرآن الكرمي: أوالً

    #sŒ:  تعاىلالق_ ١  Î)uρ ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# zøón=t6sù £ßγn=y_ r& Ÿξ sù £èδθ è=àÒ ÷ès? βr& zós Å3Ζ tƒ 

£ßγy_≡uρø—r&   )١(.  
 :وجه االستدالل

 ، وال يتحقق املنُع النِّكاح  عن العضل؛ وهو َمْنع املرأة ِمنلألولياء  اآلية هنياًأنَّ يف 
 .)٢ ( بويلّ ال يصح إالّنِّكاحأنَّ ال فدلّ هذا على ،وهم األولياء إالّ ممن ميلكه

ه إىل األولياء، ومما يؤكد ذلك ما ورد يف سبب ُنزول هذه فاخلطاب يف اآلية موجَّ 
نع أخَته ملّا َم_ _  نزلت يف معقل بن  َيسارأنَّهااآلية، فقد أخرج البخاري يف صحيحه 

 ،أبداًواهللا ال تعود إليك  :، قائال لهِعدَّهتاقها بعد انقضاء من الَعودة إىل زوجها الذي طلَّ
فال : (رجع إليه ،فأنزل اهللا هذه اآليةأنْ توكان رجالً ال بأس به وكانت أخته تريد 

 .)٣(علُ يا رسول اهللا، فزّوجها إياهاآلن أف :، فقال معقل بن َيسار )تعضلوهّن

 
   Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ: تعاىلالق_٢ è? t Ï. Î ô³ ßϑø9 $# 4 ®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ  )٤(. 
  (#θ: تعاىلقالو_٣ ßs Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3ΖÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ ä.ÏŠ$t6Ïã öΝà6 Í←!$ tΒÎ)uρ 4 

)٥(. 
 

                                                           
  .٢٣٢: سورة البقرة، آية١
  .٥/١٣اُألم، الشَّافعي ، ،٧٣ /٣/١٥٨القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٢
  .٥١٣٠: ، رقم٣/١٦٥٢ ،صحيح البخاري: أخرجه البخاري ٣
 .٢٢١: سورة البقرة، آية٤
 .٣٢: سورة النور، آية ٥
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 :  باآليتنيوجه االستدالل
 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ: قوله تعاىل يف اآلية األوىلأنَّ  è? يف الثانية و:  #θ ßs Å3Ρ r&uρ    فيه

 فََوجب ،ر بعَدها هم األولياءي هذا األمأحق الناس بتولِّناُد فعل اإلنكاح لغري املرأة، وإس
 .ه إىل األولياء متوجِّ_ يف اآليتني_ طاب اخلأنَّ من ذلك القولُ

 HωÎ) βr& šχθ: تعاىلالق_ ٤ à÷ètƒ ÷ρr& (#uθ à÷ètƒ “ Ï%©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 βr&uρ 

(#þθ à÷ès? ÛUtø%r& 3”uθ ø)−G=Ï9 4  )١(. 
 

 :وجه االستدالل
 ال نِّكاح الأنَّ بأيديهم، دليلٌ على النِّكاحة األولياء يف اآلية بأنّ عقدة  خماطبأنَّ 
 .)٢ (هبم ايصّح إلّ

 
 :  النَّبويَّةالسُّنَّة:ثانياً

 بال ويلّ شرعّي يتوىل النِّكاحوردت أحاديثٌ كثرية تنص مبجملها على عدم صحة  
 :، ومن أهم هذه األحاديثالنِّكاح َعقْد

 الصَّحابةابن عباس وغريهم من يرة وأبو موسى األشعري وعائشة وـ ما رواه أبو هر١ 
_ _ النّيبعن __ ٣() لَا ِنكَاَح ِإلَّا ِبَوِليٍّ: ( قالأنَّه(. 
 
 

                                                           
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ١
 .٣/٢٠٧القُرطيب، ، ، اجلامع ألحكام القرآن١/٢٩٥أحكام القرآن، ابن العريب،  ٢
 سنن الترمذي، حممد بن عيسى، :، وأخرجه الترمذي٢٠٨٥: ، رقم٣١٦  سنن أيب داود،:أخرجه أبو داود ٣
مشهور حسن سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، : اعتىن به حممد ناصر الدين األلباين،: كم على أحاديثهَح

 . حسن صحيح: ، قال األلباين٢٥٩:، رقم١١٠١ياض، الطبعة األوىل، الر
 . والعمل يف هذا الباب على حديث ال نكاح إال بويلّ عند أهل العلم: قال الترمذي
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َحْت ِبَغْيِر ِكأَيَُّما اْمَرأٍَة ُن: ( قالأنَّه_ _النّيب عن _رضي اهللا عنها_ه عائشة ـ ما روت٢
 .)١ () فَِنكَاُحَها َباِطلٌ، فَِنكَاُحَها َباِطلٌ،ِطلٌ فَِنكَاُحَها َبا،ِإذِْن َوِليَِّها

 َولَا ،لَا ُتَزوُِّج الَْمْرأَةُ الَْمْرأَةَ: ( قالأنَّه_  _النّيبعن __  ـ ما رواه أبو هريرة٣
 .)٢ () ُتَزوُِّج َنفَْسَهااليتزَّاِنَيةَ ِهَي إنَّ ال فَ،ُتَزوُِّج الَْمْرأَةُ َنفَْسَها

 
 : ذه األحاديث هبوجه االستدالل

 يف  صحيحاً على اشتراط الويلّ الَعقْدذه األحاديث تتفق مبجملها حىت يكون هأنَّ 
 .  أم ثيباً ، بكراً أم كبريةً سواء أكانت املرأة صغريةً،عموماً النِّكاح

                                                           
 ،١١٠٢:رقم ،٢٥٩ سنن الترمذي،: وأخرجه الترمذي ،٢٠٨٣:رقم ،٣١٦ سنن أيب داود، :أخرجه أبو داود ١

  .صحيح: حديث حسن، وقال األلباين : قال الترمذي
 . صحيح دون مجلة الزانية:قال األلباين ،١٨٨٢:  رقم ،٣٢٧سنن ابن ماجة،: أخرجه ابن ماجة ٢
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 . الصَّحابةآثار  :ثالثاً
 :على ذكر أمهّها وأصّحها، منها_ اهن_أقتصر 

 . )١ () ُتنِكح َنفسها هي الّزانيةاليتعّد كنا َن:( قوله  __ ما ُروي عن أيب هريرة -١
 .)٢(ردَّ نكاح امرأة نكحت بغري ويلّ __ عمر بن اخلطابأنَّما ُروي  -٢
 املرأة إال بإذن ولّيها أو ذي الرأي من أهلها، حال تنك: ( قوله __ وُروي عنه -٣

 .)٣ ()لطانالّسأو 
مرأة نكحت بغري إذن ولّيها، أّيما ا:(قوله__  بن أيب طالب ُروي عن عليو -٤

 . )٤ ()فنكاحها باطل، ال نكاح إالّ بويلّ
 

 : املعقول :رابعاً
 : به اجلمهور لذلك ما يلي استدلَّأهم ما 

اطفة، قد يؤدي إىل اإلضرار هبا لبة ع ما يف املرأة من َضعف، ونقصان عقل، وغَإنَّ_١
 .)٥(غري كفٍءبأوليائها؛ ملا يلحقهم من العار إذا زّوجت نفسها من و

                                                           
عبد اهللا هاشم املدين، دار املعرفة، :  سنن الدارقطين، على بن عمر أبو احلسن الدارقطين، حتقيق:أخرجه الدارقطين١

حممد عبد : بن احلسني البيهقي، حتقيق سنن البيهقي الكربى، أمحد :، وأخرجه البيهقي٣/٢٢٧بريوت، لبنان، 
إسناده صحيح على شرط : ، قال األلباين١٣٤١١:  رقم،٧/١١٠القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، 

ّسبيل، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار ال: الشَّيخني، ُينظر
 . ٦/٢٤٩م، ١٩٨٥ ،هـ١٤٠٥ ،الثانية

رجاله ثقات رجال الشَّيخني غري  : قال األلباين،١٣٤١٦:  رقم٧/١١١ سنن البيهقي الكربى، :أخرجه البيهقي ٢
 . ٦/٢٤٩إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الّسبيل، األلباين، : ابن معبد، ُينظر

 ، ٣/٢٢٨ سنن الدارقطين، :لدارقطين، أخرجه ا١٣٤١٨: ، رقم٧/١١١سنن البيهقي الكربى : أخرجه البيهقي ٣
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الّسبيل، : رجاله ثقات لكنه منقطع بني سعيد وعمر ، ُينظر: قال األلباين

 . ٦/٢٥٠األلباين، 
 .هذا إسناد صحيح: وقال. ١٣٤١٩: ، رقم٧/١١١ سنن البيهقي الكربى، :أخرجه البيهقي ٤
، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن ١/٢٧٢ ، أحكام القرآن، ابن العريب، ٣/٢٦٨جي، املنتقى شرح املوطأ، البا٥

  . ٤/٢١٧القرايف، ، ، الذَّخرية٧/٦قدامة، 
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 ؛النِّكاح بَعقْدنفراد  األمر، فلم يعط املرأة احلق بااللذلك احتاط اإلسالم هلذاو 
 .    )١(جالزَّو كما هو احلال مع الطَّالق بالنِّكاح َعقْد رفع حقَّ مل جيعل هلا أنَّهبدليل 
ويف هذا منافاة  ،قاحة والرُّعونة ذلك صيانةً للمرأة عن مباشرة ما ُيشعر بالَونَّ يفوأل_ ٢

 . )٢(لطبيعة املرأة وما ُجِبلت عليه من احلياء
 
 : بعدم اشتراط الوالية مطلقاً يف تزويج البالغة العاقلة الثّاينلقولأدلّة أصحاب ا-

 .، واملعقولالصَّحابة، وآثار  النَّبويَّةالسُّنَّة الكرمي، وبالقرآن لذلك احلنفيَّة استدلَّ 
 
 : القرآن الكرمي:أوالً

  #sŒ:  تعاىلالق_١ Î)uρ ãΛä ø)̄=sÛ u!$ |¡ÏiΨ9 $# zøón=t6sù £ßγn=y_ r& Ÿξ sù £èδθ è=àÒ ÷ès? βr& zós Å3Ζ tƒ 

£ßγy_≡uρø—r& )٣(.  
* βÎ: تعاىلالوق_٢ sù $ yγs)̄=sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî ) ٤ (.  
 

 : وجه االستدالل
 ós:اىل يف اآلية األوىل قوله تعأنَّ  Å3Ζ tƒ ويف الثانية ،: xÅ3Ψ s?   ٌفيه إضافة
 . )٥( عائد إليهاالنِّكاح أمر أنَّ على ليلد إىل فعل املرأة نفِسها، ويف هذا النِّكاح لَعقْد
 #sŒ : تعاىلالق_ ٣ Î* sù zøón=t/ £ßγn= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3øŠn=tæ $yϑŠ Ïù zù=yèsù þ’Îû £ÎγÅ¡àΡ r& 

Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ 3 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? ×Î6yz ∩⊄⊂⊆∪   )١(. 

                                                           
  .٥/١١املبسوط، الّسرخسي،  ١
 .٧/٦الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٢
  .٢٣٢: سورة البقرة، آية٣
 .٢٣٠:سورة البقرة، آية ٤
 . ٦/٩٦، التَّفسري الكبري، الرَّازي، ١/٥٤٥ اجلصَّاص، أحكام القرآن، ٥
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 : وجه االستدالل
، ومن النِّكاح بأنفسهّن يف أمر هلْن فيما َيفَْعالّنساء ال َحرج على أنَّهصّرحت اآلية  

 .)٢(ّن أسند الفعل إليهأنَّه، ويؤكّد ذلك للَعقْدذلك إنشاؤهّن 
   Zο: تعاىلالق_٤ r& z ö∆$# uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ •Β βÎ) ôM t7 yδuρ $pκ |¦ø tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘ r&  É< ¨Ζ9 $# βr& $uηysÅ3Ζ tFó¡o„ 

Zπ |ÁÏ9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#    )٣(. 
 
  :وجه االستدالل 

 النِّكاح لينِكحها، دليلٌ على جواز انعقاد _ _ةَ َوْهِب املرأة َنفَسها للنيب صحَّأنَّ 
 .)٤(به_ _ النّيبلبها اطََ كان حضور الويل شرطاً لَو لذ ويلّ، إبعبارهتا بال

 
 :  النَّبويَّةالسُّنَّة :ثانياً
 ،الْأَيُِّم أََحقُّ ِبَنفِْسَها ِمْن َوِليَِّها:( قال_ _  النّيبأنَّ_ _ ما روي عن ابن عباس_١

 . )٥ ( )َوالِْبكُْر ُتْسَتأْذَنُ ِفي َنفِْسَها َوِإذُْنَها ُصَماُتَها
 

 : وجه االستدالل
أوىل بتزويج نفسها من ولّيها فقد أثبت _)٦( ال زوج هلااليتوهي املرأة _ّيم  األأنَّ 

 .)٧(احلديث هلا األحقّيةَ بذلك
 

                                                                                                                                                                      
   .٢٣٤: سورة البقرة، آية١
 . ١١٠ /٦ ، التَّفسري الكبري، الرَّازي،١٠/٥٤٦أحكام القرآن، اجلصَّاص،  ٢
 .٥٠:سورة األحزاب، آية ٣
 .٢/٢٤٨، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ١/٥٧٤أحكام القرآن، اجلصَّاص،  ٤
 .  ٣٣٦٥:رقم ،٦٦٣ صحيح مسلم،: أخرجه مسلم٥
 .  ٣٣   املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي،٦
حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، : شرح معاين اآلثار، أمحد بن حممد الطحاوي، حتقيق ٧

 .  ٣/٣٤٠اية، عبد اهللا بن يوسف الزيلعي، دار احلديث، ، نصب الّراية يف ختريج أحاديث اهلد٣/١١بريوت، لبنان، 
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لَْيَس ِللَْوِليِّ َمَع الثَّيِِّب : (قال_ _  النّيبأنَّ أيضاً_ _ ما ُروي  عن ابن عباس_٢
 . )١ ()أَْمٌر
 

 :وجه االستدالل
زويج املرأة ،مما يدل على إسقاط اعتباره يف  تأِن ال ُسلطة له يف شويلّ النَّأ 
 .)٢(الَعقْد
 ِإنَّ :الت فَقَ، النّيبَجاَءْت فََتاةٌ ِإلَى :(ما رواه عبد اهللا بن يزيد، عن أبيه، قال  _ ٣    

 قَْد أََجْزُت َما :الت فَقَ، الْأَْمَر ِإلَْيَها فََجَعلَ: قَالَ،أَِبي َزوََّجِني اْبَن أَِخيِه ِلَيْرفََع ِبي َخِسيَسَتُه
 . )٣ () أَنْ لَْيَس ِإلَى الْآَباِء ِمَن الْأَْمِر َشْيٌء الّنساُءْعلََم أنْ ت َولَِكْن أََرْدُت ،َصَنَع أَِبي

 
 : وجه االستدالل

صحة البنته ، وباملقابل أقّر للمرأة قّر لألب بصحة تزوجيه مل ُي_ _ أنَّ النّيب 
 .ف أبيهاعلى تصرُّ عتراضهاا
 ِعدَّهتا ملا انقضت أنَّها_ رضي اهللا عنها_ما رواه ابن أيب سلمة عن أبيه، عن أمِّ سلمة_ ٤

 ليس نَّهإ:  ليس أحٌد من أوليائي شاهداً، فقالنَّهإ :الت فق،طبتهاِخ_ _ النّيبأراد 
 .)٤ (.....)أحد من أوليائك شاهداً وال غائباً يكره ذلك

 
 : ستداللوجه اال
   أمَرأنَّ دليل على ، دون انتظار ألوليائهاةعلى نكاح أّم سلم_ _ النّيب إقدام أنَّ 

                                                           
 .صحيح: ، قال األلباين٢١٠٠: ، رقم٣١٨ سنن أيب داود، :أخرجه أبو داود ١
  .٢/٢٤٨، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ١/٥٤٧ أحكام القرآن، اجلصَّاص، ٢
نيل : رجاله رجال الصحيح، ُينظر: قال الشَّوكاين، و١٨٤٧: ، رقم٣٢٦ سنن ابن ماجة، :أخرجه ابن ماجة ٣

 .٢/١٣١٧األوطار شرح منتقى األخبار، الشَّوكاين، 
: حممد ناصر الدين األلباين، اعتىن به: كم على أحاديثه سنن النَّسائي، أمحد بن شَعْيب، َح: أخرجه النَّسائي٤

: ، قال األلباين٣٢٥٤: ، رقم٥٠٤، الرياض، مشهور حسن سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل
احمللَّى باآلثار، ابن حزم، : هذا خرب إنِّما رويناه من طريق ابن عمر وهو جمهول، ُينظر: ضعيف، وقال ابن حزم 

٩/٣٦ .  
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 على _ _النّيبما أقدم  يف ذلك، لَحّقتزويج املرأة بيدها ال بيد أوليائها؛ إذ لو كان هلم 
 .)١(على ذلك_ _ هو هلم قبل موافقتهم لهحقٍّ
 
 :املعقول :ثالثاً
نفسها بغري ويلّ، تصّرف منها خبالص حقّها؛ كاالستمتاع ووجوب الّنفقة، زوجيها  تإنَّ_١

يف خالص ، وذلك كما لو تصّرفت افهذه حقوق ختتّص هبا دون مشاركة أحد من أوليائه
 .)٢(ماهلا
 تثبُت بوجود سببها وهو الّصغر أو العجز أو احلاجة إنِّماوالية يف تزويج املرأة،  ال إنَّ_٢

والية تزول بزوال أسباهبا، وببلوغ املرأة املكلّفة ال إنَّ ال تلك األسباب، فالت فإذا ز،إليها
 .)٣(يبقى حمل هلذه الوالية ،كما يف الوالية على املال

 
 :  الصَّحابةآثار :رابعاً
 ،ِنالرَّمح عبد  أخيها زّوجت حفصةَ بنتأنَّها_رضي اهللا عنها_ما روي عن عائشة_١

علم باخلرب أجاز ما ن، والرَّمحام فلما قدم عبد الشَّن غائٌب بمحالرَّ،وعبُد املنذَر بن الزبري
 .)٤(صنعته
جتها  أجاز نكاح امرأة زوَّأنَّه_ _عمن أخربه، عن علي ما رواه أبو قيس األودي_ ٢

 .)٥(أمها برضاها 
 

                                                           
 . ٣/١٢شرح معاين اآلثار، الطَّحاوي،  ١
وحممد علي الّسايس، ،مطبعة حممد علي  ، مقارنة املذاهب يف الفقه، حممود شلتوت ٥/١٢املبسوط، الّسرخسي،  ٢

 .٥٧، ١٩٥٣اصبيح،  
 . ٢/٢٤٨بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
 ٢/٥٥٥ حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،: املوطأ، مالك بن أنس،  حتقيق: أخرجه مالك بن أنس٤
 .  ١٣٤٣١: ، رقم٧/١١٢، سنن البيهقي الكربى: ، وأخرجه البيهقي١١٦٠: رقم

خمتلف يف إسناده ومتنه، ومداره على :، وقال ١٣٤٢٦: ، رقم٧/١١٢ سنن البيهقي الكربى، :أخرجه البيهقي ٥ 
 . أيب قيس اَألْودي وهو خمتلف يف عدالته
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 : وجه االستدالل
جازه ن وما أالرَّمحمن تزويج بنت عبد _ رضي اهللا عنها_ عائشةيما قامت بهأنَّ ف 
 .  بال ويلالنِّكاح على جواز من تزويج املرأة البنتها دليالً_  _ علي

 
 بعدم اشتراط الوالية يف تزويج املرأة البالغة العاقلة يف  الثالثلقولأدلة أصحاب ا-

 :حاالت معينة
 : حالة من تلك وإليك بيان أهم أدلة كلِّ

شتراط الوالية يف الثيب دون البكر مبا  ِلَما ذهب إليه من عدم ااهرّي داود الظَّاستدلَّ_ ١
  .)١() َوالِْبكُْر َيْسَتأِْذُنَها أَُبوَها،الثَّيُِّب أََحقُّ ِبَنفِْسَها ِمْن َوِليَِّها: ( قالأنَّه_ _ النّيبثبت عن 

 
  :وجه االستدالل

 اثّيب أحق من وليها يف أمر نكاحهأنَّ الأخرب  و،ديث فّرق بني الثّيب والبكرأنَّ احل  
 .)٢(كون البكر خبالفها أنْ ت وهذا يقتضي ،
 
ج الزَّون عدم اشتراطها إذا كان واستدل أبو يوسف ِلَما ذهب إليه يف رواية عنه ِم_ ٢

جت املرأة نفَسها من كفٍء مل يبَق  فإذا زوَّ، األولياء ثابٌت يف الكفاءةحّقكفؤاً بأنّ 
 .)٣(زّوج بهالت يف منعها ِمَن حقٌّلألولياء 

 
حممد بن احلسن ملا ذهبا إليه من عدم اشتراط الوالية حالة وجود  أبو ثور واستدلَّو _ ٣

 :اإلذن املسَبق من الويلّ أو حالةَ حصوِل اإلجازِة منه مبا يلي
 فَِنكَاُحَها ،َحْت ِبَغْيِر ِإذِْن َوِليَِّهاِكأَيَُّما اْمَرأٍَة ُن:(  قالأنَّه _ _النّيبما ُروي عن _ أ

 .)٤ (......)....َباِطلٌ
                                                           

  . ٣٣٦٦:رقم ،٦٦٣صحيح مسلم،: أخرجه مسلم١
 . ٩/٣٣احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٢
 . ٢/٢٤٧ترتيب الشَّرائع، الكاساين، بدائع الصَّنائع يف  ٣
  . من البحث٥٨صفحة :سبق خترجيه، ُينظر٤
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  :وجه االستدالل
 سواء كان اإلذن سابقاً أم   باطلٌ إذا وقع بغري إذٍن أو موافقٍة من الويلّ،نِّكاحأنَّ ال 

  نفسها بإذن ولّيها أو إجازته، زوَّجترأة لو أنَّ امل )١(الحقاً باإلجازة، وهذا يدل مبفهومه
 . )٢(صحَّ ذلك

 الويلّ يف ذلك، فإذا تنازل الويل عن حّق،هو ثبوت دالَعقْ سبَب منع املرأة من تويل إنَّ_ب
 . )٣(زال املنع حقّه،
 .)٤(ن أجاز تزويج عائشة البنته، ملّا علم بذلك بعد عودته الرَّمح عبد أنَّما ُروي من _ ج
 
 واْسُتدلّ ملا ُروي عن عن اإلمام مالك يف املشهور من عدم اشتراط الوالية إذا كانت _٤

 ، يف أمر زواجها عاٌر أو ضرٌرلحق األولياَءرأة الدنيئة ال َيأنَّ امل شريفة باملرأة دنيئة غري
 .)٥(كل واحد كفؤاً هلافصار

                                                           
داللة اللَّفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه خمالف ملا دلَّ عليه املنطوق؛ ": دليل اخلطاب"مفهوم املخالفة أو  ١

حممد أديب صاحل، املكتب تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : النتفاء قيد من القيود املعتربة يف احلكم، ُينظر
 . ١/٦٠٩م، ١٩٩٣اإلسالمي، الطبعة الرابعة، بريوت، لبنان، 

 .١٤٣ /٦، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، الشَّوكاين، ٢/٢٤٧بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٢
 . ١٤٦ /١٦اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي،  ٣
 .   من البحث٦٣صفحة : ُينظر ٤
 . ٣/٧٦القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٥
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 رجيحالتاملناقشة و
 :  مناقشة أدلة القائلني باشتراط الوالية مطلقاً يف نكاح املرأة البالغة العاقلة :والًأ

ألحاديث النبوية، وآثار باستدالهلم باآليات القرآنية، واُيعترض على اجلمهور  
 :اآليت النَّحواملعقول، على ، والصَّحابة

 : مناقشة استدالهلم باآليات الكرمية_ ١
 فَالَ: كما يف قوله تعاىل ، موّجه لألولياءطاب يف اآلياتأنَّ اخلقول بإنَّ ال 

طاب  اخلألنَّ ، غُير ُمسلّم بهالْأَيَامَى وَأَنكِحُواوأالْمُشْرِكَاتِ تَنكِحُواْ وَالَأو  تَعْضُلُوهُنَّ
 إىل األزواج أو إىل عموم املسلمني، ال إىل األولياء خاّصة وذلك ملا اًكون موجهأنْ يإما 
 : يلي
 وَإِذَا :  هلان أّوية ِمأنَّ اآل بدليل ؛ خطاٌب لألزواج تَعْضُلُوهُنَّ فَالَ:  قوله تعاىلإنَّ_ ١

رط الشَّ مجلةٌ واحدة مركّبةٌ من شرٍط وجزاء،و تَعْضُلُوهُنَّ فَالَ لَهُنَّأَجَ فَبَلَغْنَ النّساء طَلَّقْتُمُ

كون أنْ ي، وهذا يستلزم  ، واخلطاب فيه لألزواج بال خالفالنّساء طَلَّقْتُمُ وَإِذَاهو 

 ،رط واجلزاءالشَّرابط بني الت؛ كي حيصل أيضاً خطاباً لألزواج  تَعْضُلُوهُنَّ فَالَاجلزاء
 .)١(القرآينَجَب تفكّك النَّظم وإالّ َو

 
 :وجياب عنه

عني  ما ُيطاب يف اآلية لألولياء، وخُريأنَّ اخل ما صّح من سبب الّنزول، يؤكد إنَّ  
 .)٢(على فهم اآلية هو سبب نزوهلا

 .)٣ ()أصرُح دليل على اعتبار الويل :( افعي عن هذه اآليةالشَّولذلك قال اإلمام  

                                                           
 . ٦/٩٦التَّفسري الكبري، الرَّازي ،١
 .٢/١٣١٥نيل األوطار شرح منتقى األخبار، الشَّوكاين، ٢
، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري، ٤/٢٤٢ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ٣
٣/١٢٥  . 
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 ال لألولياء  خطاٌب ألويل األمر ِمن املسلمني، الْمُشْرِكَاتِ تَنكِحُواْ وَالَ : تعاىلهلووق_٢
طاَب مبنع إنكاح املشركني يف اآلية هو أنَّ اخلودليل ذلك  أو هو مترّدٌد بني األمرين؛ ،

 .)١(خطاب شرعي عام ال جيوز حصره باألولياء فقط، بل يستوي يف ذلك األولياء وغريهم
 

 :وجياب عنه
غريه ال سلطان له يف ، وهو الويلّ ،والَعقْدهي إّنما ُيتوجه به إىل َمن بيده نَّلإنَّ ا  

 . )٢(فال يتوجه النهي إليه  ،إنكاح ابنته
 نَّهإبل   اخلطاب فيها غري حمصور باألولياء فحسب،الْأَيَامَى وَأَنكِحُوا :وقوله تعاىل_ ج

 .        )٣(أيضاًيشمل عامة املسلمني 
 :وجياب عنه

راد أنَّ املوثبت   األولياء أو األزواج،م، وهالنِّكاحطاَب يف اآلية ملن بيده أمر نَّ اخلإ  
) وانكحوا : (ج لقال ولو أراد األزوا، باهلمزة وَأَنكِحُوا :  قالألنَّه األولياء؛ _هنا_

 .)٤ (هبمزة الوصل
  

 :ويرّد عليه
مر   األألنَّ؛ ب اشتراطهم، فال يدل ذلك على وجوطاَب لألولياءأنَّ اخللو صّح  

فيكون   عادة،النِّكاحن  ال يتولْيالّنساءإنَّ ؛ من حيث رج العرف والعادةْخيف اآلية خرج َم
 . )٥(لف منعقد على ذلكالّس وإمجاع ،االستحباباألمر للندب و

                                                           
  . ٢/٣٣ اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، بداية١
 .١/٨٤، م٢٠٠٢الوالية يف النِّكاح، عوض بن رجاء العويف، مكتبة امللك فهد الوطنية، الطبعة األوىل،  ٢
  . ٦٢ ،، حممود شلتوت وحممد علي الّسايسمقارنة املذاهب يف الفقه٣
 .٣/٣٩١ ،أحكام القرآن، ابن العريب ٤
 . ١٨٣ /٢٣،  التَّفسري الكبري، الرَّازي، ٢/٢٤٨  ترتيب الشَّرائع، الكاساين،بدائع الصَّنائع يف ٥
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  ؛الويلّج ال الزَّو هو  فيهااملخاطَب  النِّكاح عُقْدَةُ بِيَدِهِ الَّذِي  يَعْفُوَ أَوْ :وقوله تعاىل_ د
لّيته؛ بالعفو عنه، صغريةً كانت أم نازل عن مهر مَوالتويلّ ليس له احلق يف أنَّ البدليل 
 .    )١(كبرية

 يف نصف املهر، ولكن ُيندب له حقَّاً له ألنَّ ر العفو منه أقرب؛وُّج فتصالزَّو       أما 
 .)٢(العفو مبا نال منها

 
 : وجياب عنه

ج بعد طالقه هلامل الزَّو ،والنِّكاحةَ بالعفو يف اآلية ملن بقيت بيده عقدة طالبأنَّ املب 
 . )٣(النِّكاح يف حّقيعد له 
    :يف قوله" اهلاء " بضمري الغائبما ُخوِطب لَ،جالزَّوولو كان املخاطَب بالَعفو هو  

والعدول إىل  ،نَّطَلَّقْتُمُوهُ وَإِن؛ فاآلية من أوهلا خاطبت األزواج خطاب احلاضر بِيَدِهِ
وهو  ،ب املصري إليه؛ حىت ينتظم الكالمضمري الغائب يقتضي وجود طرف ثالث وج

 .)٤(الويل
مالك واإلمام قل عن اإلمام  ُمسلّم به،فقد ُنويلّ ال ميلك الَعفو غُريأنَّ الوالقولُ ب 

.)٥(جواز عفو األب عن نصف صداق ابنته افعيالشَّ

                                                           
  .٦/١٢٢التَّفسري الكبري، الرَّازي، ١
 . ١/٢٩٤أحكام القرآن، ابن العريب،  ٢
 .١/٢٩٥ أحكام القرآن، ابن العريب، ٣
 .٣/٢٠٧القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ،١/٢٩٥ أحكام القرآن، ابن العريب،٤
 .٣/٢٠٧القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٥
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  : النَّبويَّةنَّةالسُّمناقشة استدالهلم ب_ ٢
ها ِمن  هبا اجلمهور الشتراط الوالية قد اعُترض علياستدلَّ اليتحاديثَ إنَّ األ 
 : ها على املعىن املقصودلتناحية ِدال ناحية اإلسناد و؛ناحيتني

  :من حيث اإلسناد_ )أ(
 .)٢(رسالهإف يف وصله وواختِل، )١(رب اإلسنادمضطّ) ال نكاح إالّ بويل (حديث _١
 
 : اب عنهوجي

وله  ،، فقد ُروي من أكثر من طريقديثَ ثبتت صحته جبموع طرقهنَّ احلإ 
ديثَ إنَّ احل: (وقال يف هنايتها  ،رواء الغليلمتابعات كثرية ذكرها األلباين يف كتابه إ

 .  )٣ ()صحيٌح بال ريب
  
 .)٤(َضاًأحاديث ال نكاح إال بويل َيشدُّ بعُضها بع:وقد ُنقل عن اإلمام أمحد قولُه  

فقد ُتكُلِّم فيه ...) أّيما امرأة نكحت بغري إذن ولّيها:  (أّما حديثُ الّزهرّي عن عائشة_٢
 : من حيث

 . )٥( حدَّث بهأنَّه أنكرزُّهرّي ملّا ُسئل عنه إنَّ ال_ أ
الّزهرّي خالف ما َرَويا من هذه األحاديث الّدالة على اشتراط  َمذهب عاثشة ونَّإ_ ب

 .الوالية

                                                           
  .٣/٢٥٩فتح القدير، ابن اهلُمام، ١
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أمحد بن علي العسقالين املعروف بـ ابن حجر، مؤسسة  ٢

  .٣/٣٢٣ قرطبة،
 . ٦/٢٤٣إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الّسبيل، األلباين،  ٣
حيىي خمتار غزاوي، الطبعة الثالثة، دار الفكر، : مل يف ضعفاء الرجال، عبد اهللا بن عدي اجلرجاين، حتقيقالكا ٤

  حممد بن أيب بكر املعروف، حاشية ابن القيم،٤/٢٦٧ ، سنن البيهقي الكربى، البيهقي، ٣/٢٦٦بريوت، لبنان،
 . ٦/٣٥٥، ١٩٩٥بعة الثانية، ، بريوت، لبنان، الطدار الكتب العلمية، )ابن قيم اجلوزية  ( بـ
،  عون املعبود شرح سنن أيب داود، حممد مشس احلق ٦/٢٨حتفة األحوذي بشرح اجلامع الترمذي، املباركفوري، ٥

  . ٦/٩٩العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان، 
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 . )١(ريعنده مناك:  بن موسى ،قال عنه البخاريفيه سليمانَكما أنَّ _ ج
 : وجياب عن األول

 فنفيه ملعرفته ، املعرفةوفرٌق بني اإلنكار ونفي ، بل مل يعرفه ،هري مل ينكرهّزإنَّ ال 
ث به ال مينع من األخذ حبديثه  ونسيان الراوي ِلما حّد، قد َنسيأنَّهرمبا يكون من باب 

 .)٣( ليس مبعصوم عن النسيانألنَّه ؛)٢(ر أهل احلديثمجهوعند 
 
 :جياب عن الثاينو

، وترك اعتبار ما صّح من الّنقلالواجب و الفتهما ِلما روي مل تثبت صحته، خمإنَّ 
 . )٤(ما دونه

 أنَّذكر ابن القيم  فقد؛ خمالفتهما لذلك فهذا ال يضرِمن قل عنهما وإن ثبت ما ُن 
 قال مثَّ، ذكر أمثلةً كثريةً على ذلكد خالفوا ما ُروي عنهم، وق_  _الصَّحابةكثرياً من 
َض علينا وعلى فْرأنَّ ال ،النّيب عن ديث إذا صّح احلأنَّ...الذي ندين اهللا به و:( بعدها

 .)٥ ()األمة األخذُ حبديثه
 
 :جياب عن الثالثو

  )٦( ،والّزهرّي ،معنيكيحىي بن علماء؛ سليمان بن موسى قد وثّقه كثٌري من الإنَّ      

                                                           
 علي معوض وعادل عبد املوجود، دار الكتب :ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق ١

شَعْيب : ،  سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق٣/٣١٧، ١٩٩٥العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان،
 . ٥/٤٣٥وحممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، بريوت، لبنان، 

 . ٣/٣٢٤لتلخيص احلبري، ابن حجر، ، ا٣/٨شرح معاين اآلثار، الطَّحاوي،  ٢
 .٣/٣٨إعالم املوقعني، ابن قيم،  ٣
 .٢/١١٨ ، املدوَّنة، مالك بن أنس،٩/٣٠احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٤
 .٣/٣٨إعالم املوقعني، ابن قيم،  ٥
ال يف ، ميزان االعتد٧٦التحقيق اجللي حلديث ال نكاح إال بويل، مفلح بن سليمان الرشيدي، مؤسسة قرطبة،  ٦

 . ٣١٨ ـ٣/٣١٧نقد الرجال، الذّهيب، 
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 .)١( تفرد بهألنَّه ؛ تكلّم فيه البخاريإنِّماو
 له متابعة من رواية أنَّ فقد ذكر ابن حجر ، سليمان مل يتفّرد بروايتهأنَّ     والّصحيح 
 .)٢(َمعَمر وُعبيد اهللا

 ).ال ُتزّوج املرأةُ املرأةَ( أّما حديثُ_٣
 :    مهام فيهما ون ُتكُلِّه راويْييأنَّ فهة اإلسناد بجن عترض عليه ِمفُي
 .)٣( يكذبنَّه إ:مجيل بن احلسن الَعْتِكي، قال فيه عبدان_أ
 .)٤(صدوٌق له أوهام :روان الُعقَيلي، قال عنه ابن حجرحممد بن م_ب

 : وجياب عنه
 ال أعلم أحداً تكلَّم فيه إالّ:(  وقال ابُن عدي)٥( مجيل الَعْتِكي قد وثَّقه ابن حّباننَّإ   

فرط  أَ،صدوق خيطىء:( قال ابن حجر عن العتكي، و)٦ () ال بأس بهأنَّهعبدان، وأرجو 
 ).  فيه عبدان

)٧( له متابعة على ذلكأما الُعقَيلي فقد ذكر األلباين أنَّ  
.  

 :ها على املعىنلتمن حيث دال_ )ب(
، )٨(لكَمال ال الّصحة اقصد به نفي ُيإنِّما بال ويلّ يف األحاديث النِّكاح نفي وقوع إنَّ_ ١
، )١( وهذا ال خالف فيه، فهو َمْحُمولٌ على تزويج اَألَمة َنفَْسها، نفي للصحةنَّهإ : قيلإنْو

  .هال ولّيَدَب) بغري إذن مواليها( بعض  الّروايات ذكرت أنَّويدلّ على ذلك 

                                                           
   .٦/٩٩َعون املعبود شرح سنن أيب داود، العظيم آبادي،  ١
  . ٣/٣٢٣التلخيص احلبري، ابن حجر،٢
عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، : الضعفاء واملتروكني، عبد الرَّمحن بن علي اجلوزي، حتقيق ٣

  .١/١٧٥بريوت، لبنان، 
عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، : تقريب التهذيب،أمحد بن علي العسقالين املعروف بـ ابن حجر، اعتىن به ٤

 . ٤٤٠بريوت، لبنان،
 . ١٥٤ /٣ميزان االعتدال يف نقد الرجال، الذّهيب،  ٥
 .٢/١٧الكامل يف الضعفاء، ابن عدي،  ٦
  .  ٦/٢٨٤ إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الّسبيل، األلباين، ٧
 .٣/٢٦٠ فتح القدير، ابن اهلُمام، ٨
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 :وجياب عنه
نَّهي  الألنَّ ال نفي الكَمال؛ة أو لنفي الّصحة رعيالشَّ هو لنفي الذّات إنِّماّنفي أنَّ الب 

 .  )٢(يستلزم الفساد املراِدف للبطالن
على نكاح اَألَمة غري مسلَّم به،  بغري ويلّ النِّكاحومحلُ مجيع األحاديث يف بطالن _٢

احلّرة على  بغري ويلّ باطلٌ يف األَمة ونِّكاحأنَّ الولكن ميكن اجلمع بني تلك الروايات ب
 .واءالّس
 
 .راضات على  استدالهلم باملعقولأهم االعت_٣
 ذا الّنقصأنَّ ه لنقصان عقلها ُيعترض عليه بالَعقْد قول اجلمهور مبنع تولّي املرأة إنَّ  

 .)٣(صرفاتالتهلّيتها يف سائر أ بدليل اعتبار ال مينع من اعتبار أهليتها لذلك؛
 : وُيجاب عنه

ولذلك  ،ا له من مقاصد شريفةه؛ ِلم ُيحَتاط له أكثر من غريالنِّكاح َعقْد بأنّ  
 .)٤(اهدين فيهالشَّرع له باشتراط الشَّاحتاط 

 
  .الصَّحابةأهّم االعتراضات على  استدالهلم بآثار _٤

 وهذا يدل على ها ما خيالفالصَّحابة ُروي عن بأنَّهُيعترض على تلك اآلثار  
 .اضطراهبا

 
 : وجياب عنه

، أّما ة مل تثبت صّحتها من اشتراط الواليحابةالصَّثار املخالفة ملا ُروي عن نَّ اآلإ 
 حبكم رجال احلديث _ _الصَّحابةطة للوالية، فقد ثبت صحة نسبتها إىل اآلثار املشتِر

 . عليها كما سبق بيانه
                                                                                                                                                                      

 .٥/١٢ املبسوط، الّسرخسي، ١
 .٢/١٣١١ نيل األوطار شرح منتقى األخبار، الشَّوكاين، ٢

 . ٢/٢٤٩بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣ 
 .٥/١١املبسوط، الّسرخسي،  ٤
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 .مناقشة أدلة القائلني بعدم اشتراط الوالية مطلقاً:ثانياً
واألحاديث النبوية، وآثار  باستدالهلم باآليات القرآنية، احلنفيَّةُيعترض على  
 : اآليتالنَّحواملعقول، على ، والصَّحابة

  .مناقشة استدالهلم باآليات الكرمية_ ١
ال  نكِحْنَأنْ يوتَنكِحَ حَتَّىَ : إىل املرأة كما يف قوله تعاىلالنِّكاح إضافة فعل إنَّ_ أ

وهنا املَحلّ الذي يصلُح له  ذلك لكإنِّما، والنِّكاحَيستلزم صحة استقالل عبارهتا بانعقاد 
 .النِّكاح
 Zοأما قوله تعاىل_ ب r& z ö∆$# uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ •Β βÎ) ôM t7 yδuρ $pκ |¦ø tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9  زواجه منها أنَّ فالصحيح 

 . )١( هو من خصوصياتهمن  غري ويلّ
 Ÿξ:أما قوله تعاىلو _٣ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3øŠn=tæ $yϑŠ Ïù zù=yèsù þ’Îû £ÎγÅ¡àΡ r& Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ 3   

طَّيب التفْعلنه بأنفسهّن؛ من  ، وإّنما املراد ما َيللَعقْدهّن ءفليس املراد منه انشا 
  . )٢( ِعدَّةالبعد انقضاء زّين وترك اإلحداد التو
 
 . النَّبويَّةالسُّنَّةمناقشة استدالهلم ب_ ٢
 ناحية اإلسناد د سلمت من، ق ملذهبهماحلنفيَّة هبا استدلَّ اليتحاديث إنَّ األ  

على  و،، باستثناء حديث أّم سلمة، فقد َعلمت ما قاله األلباين من ضعف إلسنادهباجلملة
 .النّيبفهو خاص ب ،فرض صحته

 ألنَّ؛، فال ُيسلّم هلمالَعقْدها ملا ذهبوا إليه ِمن نفي حلّق الويل يف لتأّما من ناحية دال 
 وليس منعها من تويل النِّكاح على  البالغةَ الثّيَبنفّي يف األحاديث هو إكراه الويلّ املرأةَامل

 ثبتت اليتأحاديث اشتراط الوالية ، وفيق واجلمع بني هذه األحاديث والت ،وميكن الَعقْد
 .)٣(صحتها حبمل النفي يف هذه األحاديث على نفي اإلكراه 

                                                           
 .٣/٥٩٩أحكام القرآن، ابن العريب،  ١
، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والّسبع املثاين، حممود األلوسي ٣/١٨٧رطيب، القُ، كام القرآناجلامع ألح ٢

 . ١/١٥٩م، ١٩٨٧ الفكر، بريوت، لبنان، رالبغدادي، دا
                              ٦/١٢٨َعون املعبود شرح سنن أيب داود، العظيم آبادي  ،  ،٩/٢٠٨، صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي٣
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 . مناقشة استدالهلم باملعقول_٣
ذلك  و،فها يف ماهلا قياٌس مع الفارق صحة تصّر قياَس صحة تصرفها يف ُبْضِعها علىإنَّ-أ
 : ا يليمل
ال :( من مجلة تصّرفاهتا، وهو قوله النِّكاح َعقْد الّصحيح على استثناء الدَّليلـ قيام ١

 .)١ ()نكاح إالّ بويلّ 
ْبَضاَع أشّد خطراً وأعظم قْدراً من املال، واملرأةُ قاصرة عن إدراك ذلك كله، إنَّ األـ ٢

 حّقوهنا يظهر  ،ولياء إذا زّوجت نفسها بغري كُفءملفسدة فيها يتعدى إىل األوحصول ا
 .)٢(األولياء
 فهناك ؛غُري صحيح فحسب القول بأنّ سبب الوالية يف تزويج املرأة هو الّصغرب ـ و

 .)٣( وهي متوفّرة يف املرأة حىت بعد بلوغها،سبٌب آخر هلا وهو األنوثة
 
  .صَّحابةالمناقشة استدالهلم بآثار _٤
ن ، الرَّمح زّوجت حفصةَ بنت عبد أنَّهامن _ رضي اهللا عنها_  ما ُروي عن عائشةنَّإ -أ

 . )٤(توالّهأنْ ت دون النِّكاح لَعقْد مهَّدت األسباب أنَّهاحممولٌ على 
قد ، وٌف فيه يف إجازته تزويَج األمِّ البنتها، فمختلَ_ _ـ أما األثر املروي  عن علي٢

 . الصَّحيحة خالُف ذلك من اآلثار __ ثبت عن علي

                                                           
 . من البحث٧٤صفحة: سبق خترجيه، ُينظر ١
 .٣/١٣٦ أنوار الربوق يف أنواع الفروق، القرايف ، ٢
  .١٥الوالية على النفس ، حممد أبو زهرة ،  دار الفكر العريب،  ٣
  . ٧/١١٢ سنن البيهقي الكربى، ٤
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 .مناقشة أدلة القائلني بعدم اشتراط الوالية إال يف أحواٍل معينة:ثالثاً
 على اشتراط ..)الثّيب أحّق بنفسها (ُيعترض على داود الظّاهرّي يف  استدالَِله حبديث _ أ

 :يب يف البكر دون الثّالوالية
 اليت ه من األدلّةلومل يرد غُري يف اشتراط الوالية ـ يصّح ريَق بني البكر والثّيب ـالتَّفأنَّ ب

أّيما امرأة (:الثيب على حّد سواء كقوله ا على اشتراط الوالية يف البكر و بعمومهدلَّت
 .)١ () بغري إذن  وليها فنكاحها باطل نكحت

أنَّ ب، ج كفؤاًالزَّووُيعترض على استدالل أيب يوسف بعدم اشتراط الوالية إذا كان _ ب
ج كفؤاً أم الزَّوق بني ما إذا كان  مل تفرِّالنِّكاح لَعقْد هنت عن تويل املرأة اليتحاديثَ األ

  .ءغري كف
 أو أجاز ن الويلُّيعترض على استدالل أيب ثور وحممد بعدم اشتراط الوالية إذا أِذج ـ و
 نكحت بغري إذن أّيما امرأة( : النّيب مبفهوم املخالفة من حديث االستدالل بأنّ ،ذلك
 ال أنَّها؛ فالغالب )٢( خرَج خمرَج الغالبألنَّه _هنا_ ال اعتبار للمفهوم ألنَّه ؛ال يصح...) 

  .)٣ ( الباطل، إال بغري إذن ولّيهاالنِّكاحتزوِّج َنفَسها يف مثل هذا 
عترض عليه  إجازُته ملا فََعلت، ُيمثَّن وهو غائٌب الرَّمحواستداللُهم بتزِويِج عائشة بنت عبد 

 . بل مّهدت ألسَباِبهالنِّكاحبأنّ عائشةَ مل تعقد 
دـ وُيعترض على اإلمام مالك فيما ُروي عنه من عدم اشتراِط الوالية يف الّدنيئة خبالف 

 )٤ (ناءة ال تكون إال بارتكاِب املعاصي،ريَق غُري جائز بينهما، فالّدالتَّفأنَّ ، بريفةالشَّ
 .)٥( أهم من هذه كما يف الّدماءأحكام مل يفّرق بينهما يف سالمأنَّ اإلباإلضافة إىل 

                                                           
  . ٩/٥٣ احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ١
 . ٢/٣٨الفروق، القرايف،  يف أنواع قأنوار الربو ٢
 . ٧/٦الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٣
  .٩/٣٤ احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٤
 .٣/٧٦القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٥
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 :الرَّاجحالقول 
_ واهللا أعلم_  أرى،مناقشة أدلتهم فيما ذهبوا إليهبعد عرض أدلة كلّ فريق و 

 :  وذلك ملا يلي ،رجحان رأي اجلمهور القائلني باشتراط الوالية على املرأة البالغة
، من خالل رض عليها من أمور، وضعف ما اعُتا إليه داللة اآليات على ما ذهبوـ قوة١ُ

 .إجابة اجلمهورعليها
ها على لتـ ثبوت صحة األحاديث املشتِرطة للوالية حبكم العلماء عليها، وقّوة دال٢

 .ذلك
 هبا على نفي دلَّاسُت اليت، واألحاديث ع بني األحاديث املشترطة للواليةـ إمكانية اجلم٣

 .  االكراهاشتراطها؛ حبملها على نفي
  اشَترطت الويلّ قد ثبتت صحتها، اليتثار أنَّ اآلـ  ومما يؤكد رحجان رأي اجلمهور ٤

 . ها  لت خبالفها فقد ُتكلِّم فيها من حيثُ إسناُدها أو دالاليتأما 
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 ادسالّساملطلب            
 النِّكاححكم إجبار املرأة البالغة على 

 
  باختالف حاهلا ِمن حيثُالنِّكاحملكلّفة على خيتلف حكم إجبار املرأة العاقلة ا 

 .*)١(الثيوبةُ والبكارةُ
، وال خالف يف ذلك عند العلماء  إالّ قاًفال جيوز إجبارها مطلَ ، ثيباً البالغةتفإنْ كان_

 .)٢(فيما ُروي عن احلسن البصري ، وإبراهيم النخعي
 أباها زوَّجها وهي أنَّ: (ذام األنصاريةودليل ذلك ما روي عن اخلنساء بنت ِخ  

 .)٣ () فردَّ نكاحها،فأتت رسول اهللا  ثيِّب فكرهت ذلك،
 على النِّكاح بكراً، فقد اختلف الفقهاء يف حكم إجبارها على  البالغةأما إذا كانت_ 

 :قولني

                                                           
 هي املرأة العذراء اليت مل توطأ، أما الثّيب فهي املرأة اليت ذهبت عذرهتا بالوطء، وعالمة البكارة:  املرأة البكر١

. املوسوعة الطبية الفقهية، د: وجود غشائها وهو عبارة عن جلدة رقيقة تغطي فرج املرأة، تزول بالوطء فيه، ُينظر
حممد روَّاس . د.، املوسوعة الفقهيَّة امليسَّرة، أ١٥٤أمحد حممد كنعان، دار النفائس، الطبعة األوىل، بريوت،لبنان،

 .١/٣٥٧وت، لبنان،قلعه جي ، دار النفائس، الطبعة األوىل، بري
 : ضابط ما تتمّيز به البكر عن الثيب يف أمر النِّكاح _*

اتفق الفقهاء على أنَّ البكارة ال تزول إال بالوطء، فإذا زال غشاء البكارة حبادٍث عَرضي كوثبة أو شدَِّة َحيضة، 
 :فإهنا تبقى يف حكم األبكار، لكن الفقهاء اختلفوا يف صفة الوطء املزيل للبكارة

 . فذهب مجهور العلماء إىل أنَّ البكارة تزول بالوطء، سواء كان الوطء حالالً أم حراماً، فتصبح ثّيباً_  
: ُينظر. وذهب أبو حنيفة واملالكيَّة إىل أنَّ الوطء احلرام ال يزيل عن املرأة صفة كوهنا بكراً، كالزنا مثالً_ 

، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٤/٢٤٧ ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين
،  ردُّ احملتار على ٢/٢٤٤، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين٣/٢٧٣، املنتقى شرح املوطأ، الباجي،٨/٦٤

 .٣/٦٣ابن عابدين، ، الدُّر املختار
ى خمتصر الُْمغِني عل ٥/٥٥إلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ، التَّاج وا٢/٢٦بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٢

 .٧/٣٤اخلرقي، ابن قدامة، 

 .٥١٣٨: ، رقم٣/١٦٥٤ صحيح البخاري، :أخرجه البخاري ٣ 
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 .عدم إجبارها مطلقاً:القول األول 
 .)٣(و مذهب مجهور الّسلفوه ،رواية وأمحد يف ،)٢(الظّاهريَّة و،)١(احلنفيَّةإليه ذهب و 

  .**نةإجبارها بضوابط معيَّ: القول الثاين 
 يف الصحيح من احلنبليَّةو، )٥(افعيَّةالشَّ و،)٤(املالكيَّة: مجهور الفقهاء منوإليه ذهب 
 .)٦(املذهب

 
 : أدلة أصحاب القول األول بعدم إجبارها مطلقاً

،  النَّبويَّةالسُّنَّة ب البالغة على النِّكاحار البكرعدم جواز إجبوالظّاهريَّة على  احلنفيَّة استدلَّ
 : واملعقول

 
  :  النَّبويَّةالسُّنَّة:أوالً
فَذَكََرْت أَنَّ أََباَها _ _ النّيبأَنَّ َجاِرَيةً ِبكًْرا أََتِت  (: ما روي عن ابن عباس_١

 . )٧()النّيب فََخيََّرَها ،َزوََّجَها َوِهَي كَاِرَهةٌ
 

                                                           
 .٣/٢٦٠ ،العناية شرح اهلداية، البابريت، ٢/٢٤١بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١
 .٩/٣٨احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٢

وهي نفس تلك الضوابط اليت اشترطها اجلمهور جلواز نكاح الصغرية، من حيث كون الويلّ هو األب ، أو اجلد **
 .مع األب عند الشَّافعيَّة،ومن حيث عدُم اإلضرار هبا 

وط، شَعْيب وعبد القادر األرناؤ: زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيِّم، حتقيق ٣
 .٥/٨٨ ،١٩٩الطبعة الثانية، بريوت لبنان،مؤسسة الرسالة، 

 .٥/٥٤يل ملختصر خليل، املَوَّاق، التَّاج واإلكل،  ٢/١٠٠املدوَّنة، مالك بن أنس،  ٤

، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا ٤/٢٤٦ ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٥  
  .٣/١٢٧األنصاري، 

، ٥/٤٣كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٨/٥٥ اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي ، ٦
 .٧/٣١ ،ِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامةالُْمغ
 .صحيح:، قال األلباين٢٠٩٦:رقم ،٣١٨ سنن أيب داود،: أخرجه أبو داود٧
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 :تداللوجه االس
 .جالزَّو يف اختيار حقَّاً هلا أنَّ للبكر دليلٌ على _ _النّيبيري  ختأنَّ 

الْأَيُِّم أََحقُّ ِبَنفِْسَها ِمْن : (قال__ أنَّ النّيب أيضاً_ _ما روي عن ابن عباس_٢
 )والبكر ُتستأمر(: ة أخرىيف رواي و،)١( ) َوالِْبكُْر ُتْسَتأْذَنُ ِفي َنفِْسَها َوِإذُْنَها ُصَماُتَها،َوِليَِّها

)٢( . 
 

 : وجه االستدالل
 أحقُّ من ولّيها يف مثل _ ال زوج هلا بكراً كانت أم ثيباًاليتوهي املرأة _ ّيَمأنَّ األ 
 .)٣(هذا األمر
 ورد ألنَّه دليلٌ على وجوب االستئمار؛) ستأذن ستأمر أو ُتوالبكر ُت(: وقوله  

 .)٤( وهذا مناٍف لإلجبار،ر به وهو طلب األمر أو اإلذنخَبال على حتقيق املبصيغة اخلرب الدَّ
 َولَا ،لَا ُتْنكَُح الْأَيُِّم َحتَّى ُتْسَتأَْمَر :(قال _ _أنَّ النّيب_ _ ما روي عن أيب هريرة_٣

 . )٥ ()ْسكَُتأنْ ت : قَالَ؟ َيا َرُسولَ اللَِّه َوكَْيَف ِإذُْنَها: قَالُوا،ُتْنكَُح الِْبكُْر َحتَّى ُتْسَتأْذَنَ
 

  :وجه االستدالل
 وهلذا قال ، إال بعد ُحصول اإلذن منهاالنِّكاحيقتضي عدم جواز _ هنا _ّنهيأنَّ ال 
 .  )٦ ()وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطّّّّّّّرق : (ابن القيم

                                                           
 . ٣٣٦٦ ـ٣٣٦٥: ، رقم٦٦٣صحيح مسلم ،:  أخرجه مسلم١
 . ٣٣٦٦ ـ٣٣٦٥: ، رقم٦٦٣ صحيح مسلم ،:أخرجه مسلم٢
    . ٢٦٢ /٣ فتح القدير، ابن اهلُمام، ٣
    . ٥/٨٩، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم، ٢٦٢ /٣فتح القدير، ابن اهلُمام  ٤
  .٣٣٦٢: ، رقم٦٦٢، صحيح مسلم ، ٥١٣٦: ، رقم٣/١٦٥٤صحيح البخاري،  :متفق عليه ٥
 .٥/٨٩ املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم، زاد ٦
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 : املعقول : ثانيا
 ال جيوز أنَّهكما  ف؛صرف فيهالت معترب يف ما حيق هلا  البالغة هلا إذنٌالبكر رأة إنَّ امل 

صّرف يف نكاحها إال برضاها من باب التصّرف مباهلا إال برضاها فكذلك ال جيوز الت
 .)١(وىلأَ

 
 :نةأدلة أصحاب القول الثاين القائلني جبواز إجبارها بضوابط معّي

 :ما يلية واز إجبار البكر البالغجل  اجلمهور بهاستدلَّأهم ما  
 كقوله ، عليه أحاديثُ وجوب استئمار الثّيبدلَّت، الذي   متّسكُهم مبفهوم املخالفة-١
 :)٢ ()الثَّيُِّب أََحقُّ ِبَنفِْسَها( ،كقوله، وأحاديث وجوب استئمار اليتيمة :) ُتْسَتأَْمُر 

 .)٣ () َوِإنْ أََبْت فَلَا َجَواَز َعلَْيَها، فَِإنْ َسكََتْت فَُهَو ِإذُْنَها،الَْيِتيَمةُ ِفي َنفِْسَها
 

ثّيب أحّق أنَّ ال إىل قسَمني ، ثّيباٍت وأبكاراً، فأخَبَر الّنساءفاحلديث األول قّسم _ 
 مبفهومه على نفي فدلّ  ،ر البكحّق، وسكت عن ها من ولّيها يف اختيار األزواجبنفِس

 .)٤(احلكم عنها
 . )٥(جبارها هلا أٌب جيوُز إاليت غَري اليتيمة، أنَّواحلديث الثّاين دلّ مبفهومه على _        

 هي للّندب إنِّما جاءت باستئمار أو استئذان البكر البالغ، اليتاألحاديث  و-٢
 ِفي الّنساءآِمُروا  (:، وذلك كما يف قوله )٦(واالستحباب من باب استطابة الّنفس

 .  )٧ ()َبَناِتِهنَّ

                                                           
 . ٧/٣١الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ١
 . من البحث٤٣صفحة : سبق خترجيه، ُينظر٢
 . من البحث٤٦صفحة : سبق خترجيه، ُينظر ٣
  . ٧/٣١، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٥/١٩  اُألم، الشَّافعي، ٤
 . ٤/٢٤٢ ، حتفة األحوذي بشرح اجلامع الترمذي، املباركفوري،٢/٢٧هد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، بداية اجملت ٥
، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، الشَّوكاين، ٤/٢٤٢حتفة األحوذي بشرح اجلامع الترمذي، املباركفوري،  ٦
 . ٥/١٩، اُألم، الشَّافعي، ٢/١٣١٤
 . ضعيف: ، وقال األلباين٢٠٩٥: ، رقم٣١٨ سنن أيب داود، :أخرجه أبو داود٧
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 رجيحالتاملناقشة و
 .  مطلقاًمناقشة أدلّة القائلني بعدم إجبار البكر البالغة:أوالً

 :ُيعترض على احلنفيَّة والظَّاهريَّة وَمن وافقهم مبايلي
م فيه ِهَو: ارقطين  ضعيف، قال الدَّ للجارية البكر_ _ النّيب حديث ختيري إنَّ_ ١
 . )٢( مرسلٌأنَّهأخطأ فيه جرير بن حازم ورّجح : ، وقال البيهقي)١(ي وتفّرد بهماِرالذِّ
 

 : وجياب عنه
ا واقعة ، ولكنه رّجح كوهن) ٣ ()رقاً يقوّي بعضها بعضاً له طُإنَّ(: بقول ابن حجر 

 . عٍني ال عموم هلا
 
 : يرد عليهو

 حصول الكراهية، يتها، وه قائم على اعتبار عموم الواقعة لعموم علَّالدَّليلأنَّ ب 
 .)٤( ُوِجدت ُوِجد احلُكْم نفُسهافحيثم
 .دب واالستحبابنَّ استئمار البكر البالغة حممولٌ على الإنَّ_ ٢
 

 :وجياب عنه
آِمُروا الّنساء ( وما استدلّ به اجلمهور من حديث ، األمر إىل الّندبلصرف ال دليل بأنَّه

 .  على الوجوباستئذاهناستئمارها أو  اكمفيبقى حمل تثبت صحته، )ِفي َبَناِتِهنَّ

                                                           
 . ٣/٢٣٤ سنن الدارقطين ، :أخرجه الدارقطين ١
 . ٧/١٧٧ ،سنن البيهقي: أخرجه البيهقي ٢
 . ١٣٩ /٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٣
 . ٤/٢٤٣حتفة األحوذي بشرح اجلامع الترمذي، املباركفوري،  ٤
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  :لغةمناقشة أدلّة القائلني بإجبار البكر البا:ثانياً
اج مبفهوم الزَّو على ة بإجبار البكر البالغني القائل مجهور الفقهاءُيعترض على 

 : املخالفة، مبا يلي
بدليل _ هنا_ ليس حجةً أنَّهإالّ _  حبجيتهمسليالتعلى فرض _ مفهوَم املخالفة إنَّ_١

 حىت ُيلجأ إىل ة فهو مل َيسكت عن حكم البكر البالغ،)ستأذنوالبكر ُت...تكملة احلديث 
ج زوَّ ُتأنَّهاعدم سكوته فيه زيادة تأكيٍد على اعتبار إذن البكر، وحىت ال ُيتوّهم املفهوم، و

 .)١( باملفهومأُِخذبغري رضاها كما لو 
وق الّصريح الثابت ولو ُسلِّم ذلك فإنّ داللة املَفهوم ال تقوى على معارضة املنط 

 .)٢(الصرحية الّدالة على عدم إجبار البكر البالغةمن األحاديث 
األّيم أحق :فكيف بالعدول عن ذلك كله وخمالفته؟ جملرد مفهوم قوله (:ال ابن القيمق

 .  )٣ ()بنفسها
 

  :الرَّاجحالقول 
 :، وذلك ملا يلية إجبار البكر البالغمرجحان القوِل بعد _واهللا أعلم_يظهر يل 

 . عتراضاتلة على ذلك وسالمتها من االثبوت صحة األحاديث الّدا_أ
 هو تفريٌق يف كيفية اإلذن إنِّما بني الثيب والبكر، ريق احلاصل يف األحاديثلتَّفانَّ وأل_ب
 وسببه مراعاة طبيعية كلّ منهما، فالبكر شديدةُ احلياء، قد ال تعّبُر بالكالم عن َموقفها ،
 .  صار هلا معرفة بالرجالاليت، وهذا خبالف الثّيب الةَ الرِّضا، فُيكَتفى بسكوِتهاح

 على أحقية كل من الثّيب والبكر  نصَّأنَّهوغاية األمر  (:ابن اهلماملذلك قال  
 .  )٤ ()صها بلفظ خيصِّ

                                                           
 . ٥/٩٠ملعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم، ، زاد ا٣/٢٦٢فتح القدير، ابن اهلُمام  ١
 .٥/٩٠زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم، ٢
  .٢٦١ /٤إعالم املوقعني، ابن قيم،  ٣
 . ٢٦٢/ ٣فتح القدير، ابن اهلُمام،  ٤
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 ءةالكفا
 : مطالب مخسةوفيه

 .   :األول املطلب
 .  :  املطلب الثاني
 .       :املطلب الثالث

 .        :املطلب الرابع
 .    :املطلب اخلامس
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 املطلب األول
 حكمهاو الكَفَاءةُتعريف 

 :الكَفَاءةُ تعريف :أوالً
 : لغةً الكَفَاءةُ_أ

فُْعٍل ا بوزن ، بسكون الفاء وضمهالنَِّظُري، وكذلك الكُْفُء والكُفُوُء: الكَِفيُء 
ومنه الكفَاءةُ يف  ،ساويالتوتعين املماثلة أو   الكَفَاءةُ، بالفتح واملّد: واملصدر،وفُُعوٍل
 .)١(النِّكاح

 
 : اصطالحاً الكَفَاءةُ _ب

 على املعىن اللّغوي، مع إضافة اصطالحاًاعتمد أكثر الفقهاء يف تعريفهم للكفاءة  
 .ما ُتعترب فيه الكفاءة من خصال

 
املُماثلة أو املساواةُ يف أمور : (ابأنَّه احلنبليَّة، واملالكيَّة، واحلنفيَّةعرَّفها كلّ من ف_  
 . )٢ ()حمدَّدة 

 . )٣ ()أمٌر ُيوِجب عَدمه عاًرا (:ابأنَّه فعرَّفوا الكفاءة افعيَّةالشَّأما _  
 : ا يلي  أدّق تصّوراً وأكثر وضوحاً ملعىن الكفاءة؛ وذلك ملافعيَّةالشَّوتعريف  

 . حّدد الّضابط الذي ُوِضعت الكفاءة ألجله وهو عدُم حصول العارأنَّه_١
 _ابقةالّسعريفات التكما يف _ّضابط يف الكفاءة هو املماثلة أو املساواةأنَّ الوالقول ب_٢

 فالرجل قد يكون أكفأ من ؛املرأةالرجل لصاحل عترب يف جانب كفاءة ُت الألنَّليس دقيقاً؛ 
 . صحيحاًالنِّكاحذلك يبقى املرأة ومع 

                                                           
فاقه، ، املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ور٥٧٣، خمتار الصِّحاح، الرَّازي، ١/١٣٩لسان العرب، ابن منظور،  ١
٢/٧٩١. 
، التَّاج واإلكليل ٢/٢٤٨الدُّسوقي، ، ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري٣/٨٤ الدُّر املختار، احلصكفي،  ٢

، مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية ٥/٦٧، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٥/٨٤ملختصر خليل، املَوَّاق، 
 .٥/٨٤املُنَتهى، الّرحيباين، 

 .٣/٣٥٠، التجريد لنفع العبيد، البجريمي، ٤/٢٧٢غِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ُم ٣
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 اليتد من خالله اجلهة حدَّ، ُيافعيَّةالشَّ لذلك أرى إضافة قيد آخر إىل تعريف  
أمر ُيوِجب َعدُمه عاراً عند املرأة :(يلحقها العار بفقد الكفاءة، فيكون تعريف الكفاءة 

   . واهللا اعلم،)والويلّ 
 
  :النِّكاححكم اشتراط الكفاءة يف :ثانياً

 النِّكاحناك خالفاً بني الفقهاء يف اعتبار الكفاءة يف أنَّ ه )١(ر اإلمام الكاساينذك 
حيث ذكر الكاساينُّ عن الكرخي قوله بعدم  اعتبارها أصالً كشرٍط يف  ،من عدمها
 .  إىل سفيان الثّوري، وابن حزم ومالكأيضاًوَنسب ذلك  ،النِّكاح

لكّن الذي يظهر   اعتبار أصل الكفاءة،فقهاء خمتلفون يفأنَّ الوقد ُيفهم من ذلك  
 ال خالف بني الفقهاء يف اعتبار الكفاءة كشرط يف صحة أنَّه_واهللا أعلم_ يل

 :،وذلك ملا يلي النِّكاح
 هو فيما عدا إنِّما ما قصده اإلمام الكاساين حبصول اخلالف يف اعتبار الكفاءة إنَّ-١

 كشرٍط يف الكفاءة متفق عليه عند الدِّينعتبار  األنَّأو اإلسالم؛ ، الدِّينالكفاءة يف أصل 
واعتبار (: ليس كفؤاً هلا، قال ابن حجر ألنَّه؛ فال يصحُّ نكاح مسلمة لكافر )٢(الفقهاء

 . )٣ () متفق عليه، فال حتل املسلمة لكافر أصالًالدِّينالكفاءة يف 
 هو  إنِّما، لفقهاء بن احلسن ملا اتفق عليه اوأّما ما ذكره ابن رشد من خمالفة حممد  

ىل درجة الفسق، جاز نكاحه عنده، أّما إدين ودرجة الّصالح؛ حبيث لو وصل التَّاعتبار يف 
 .)٤( بالكلية فلم يقل به أحدالدِّينإسقاط اعتبار 

كفاءة هل تعترب شرط لزوٍم أم إنَّ ال فاخلالف الذي ذكره الكاساين إّنما هو من حيث _٢
 .)٥( سيتحّدث عن حكم الكفاءة من خالل ذلكأنَّهتهل كالمه  ذكر يف مسأنَّهال؟ بدليل 

                                                           
 .٥/٢٤،املبسوط، الّسرخسي. ٢/٣١٧، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١
، بداية اجملتهد ٣/٢٩٩ البابريت،، العناية شرح اهلداية، ٢/٩ الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي، ٢

 .٩/١٥١ احمللَّى باآلثار، ابن حزم،. ٢/٣٩وهناية املقتصد، ابن ُرشد،
 .٩/٤٦ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٣
 .٢/٣١٧، ، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين٣/٣٠٠ العناية شرح اهلداية، البابريت، ٤
 .٢/٣١٧، ب الشَّرائع، الكاساينبدائع الصَّنائع يف ترتي ٥
 .سيأيت الحقاً ذكر األدلة الصرحية على اعتبار الّدين كشرط يف الكفاءة* 



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٨٧

ابن حزم ملن مل يعترب الكفاءة تدل صراحة على  ذكرها الكاساين واليت واألدلّة -٣
 *.الدِّيناعتبارهم هلا يف ناحية 

ل عنه اعتبار فقد ُنِق، أيضاًوما ُنسب إىل الثورّي من عدم اعتبار الكفاءة غري دقيق _٤
 .*)١(، فكان ال يرى جواز تزويج املَْوىل من العربيةالنَّسبالكفاءة يف 

 الـدِّين  حصـرها يف     أنَّـه  عن اإلمام مالك اعتبار الكفاءة، ولكن ُنقل عنه          ت والثّاب -٥ 
 .)٢(فقط

                                                           
 .٩/١٥١ ، احمللَّى باآلثار، ابن حزم،٢/٣٩بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ١

ضع حيث كان أبو حنيفة من غري أ ّما ما ُنسب إليه من القول بعدم الكفاءة بالنَّسب أنَّه كان من العرب فتوا* 
 . ٥/٢٢ املبسوط، الّسرخسي،: العرب، ُينظر

، فتح الباري بشرح ١٦/٣٤٧القُرطيب، ، ، اجلامع ألحكام القرآن٢/٣٩بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٢
 .٦/٤٦البخاري، ابن حجر، 
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 املطلب الثاين
 نوع شرط الكفاءة

 حبسب صاحب احلق فيها ١خيتلف نوع شرط الكفاءة من حيث الصحةُ واللزوُم 
  . التَّايل النَّحوعلى 

 
 . للويلّ واملرأة حقَّاًإذا كانت : أ

 أو املرأة أو لكليهما،  للويلّحقَّاًكفاءة إذا كانت أنَّ العلى )٢(اتفق مجهور الفقهاء 
فهي من شروط اللّزوم أو الّنفاذ ال من شروط الصحة، واستثىن بعُض الفقهاء حاالت 

ا انعدمت الكفاءة فيها صار الَعقْد  فإذ؛خمصوصة، معتربين الكفاءة فيها من شروط الصحة
 : وأهم تلك احلاالتباطالً
وإليه  ،فءِمن غري كُ_كالصغرية _إذا زّوج غُري األب أو اجلّد ناقصي األهلية -١

 .)٣( على الصحيحاحلنفيَّةذهب 
 . )٤(إذا كان األب معروفاً بسوء االختيار، وإليه ذهب أبو حنيفة على الصحيح -٢

                                                           
١

 :    وهي كما يليقّسم احلنفيَّة الشُّروط يف عقد النِّكاح إىل أربعة أقسام 

و هي اليت يلزم توافرها يف أركان العقد أو يف أسسه عند إنشائه كشرط توفر األهلية : شرائط االنعقاد .١
 . عند العاقدين، و إذا ختلَّف شرطٌ منها، كان العقد باطالً باالتفاق

رط منها فإنَّ العقد و هي اليت يلزم توافرها لترتب األثر الشَّرعي على العقد، فإذا ختلف ش: شرائط الصحة .٢
 .   يكون فاسداً عند احلنفيَّة باطالً عند اجلمهور

و هي اليت يتوقف عليها ترّتب أثر العقد عليه بالفعل بعد انعقاده وصحته، وإذا ختلف : شرائط النفاذ .٣
 . شرط منها، كان العقد عند احلنفيَّة و املالكيَّة موقوفاً

ستمرار العقد و بقاؤه، و إذا ختلّف شرط منها كان العقد و هي اليت يتوقف عليها ا: شرائط اللزوم .٤
 .٧/٤٧الفقه اإلسالمي وأدلته، الزَّحيلي، : ُينظر. جائزاً، و هو الذي جيوز ألحد العاقدين أو لغريهم فسخه

، أسىن ٢/٢٤٩، الدُّسوقي، ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري٣/٨٥، ابن عابدين، ردُّ احملتار على الدُّر املختار ٢
، ٤/٧٢، ، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين٣/١٣٩، املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري
 .٥/٦٧كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،  ،٨/١٠٦، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي

منال (ُدرر احلكَّام شرح غرر األحكام، حممد بن فرموزا ، ٨٥ و ٦٨/ ٣، عابدينابن، ردُّ احملتار على الدُّر املختار ٣
 .١/٣٣٧، )خسرو

 .٣/٦٧، ابن عابدين، ردُّ احملتار على الدُّر املختار، ٣/٣٠٣، فتح القدير، ابن اهلُمام ٤
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تساوين املرأةَ برضاها دون رضا بقية األولياء، وإليه ذهب إذا زّوج أحد األولياء امل -٣
 .)١( يف قولافعيَّةالشَّ
إذا زّوج األُب البكَر الصغرية من غري كفؤ، أو زّوج البالغة من غري كفؤ وبغري  -٤

 .)٢( يف األظهر من أقواهلمافعيَّةالشَّرضاها، وإليه ذهب 
 

 ، كتزويج املرأة العربية من َمْوىل،سبالنَّجت املرأة دون اعتبار الكفاءة يف وِّإذا ُز -٥
 .)٣(وإليه ذهب سفيان الثّوري وأمحد يف رواية 

 
 .  للويلّ أو املرأةحقَّاًدليل اعتبار الكفاءة من شروط اللّزوم أو النفاذ إذا كانت 

 : املعقول و النَّبويَّةالسُّنَّة لذلك بدلَّاسُت
 : النَّبويَّةالسُّنَّة:أوالً
فَذَكََرْت أَنَّ أََباَها _ _النّيبأَنَّ َجاِرَيةً ِبكًْرا أََتِت (: باسما روي عن ابن ع -١

 .)٤()النّيب فََخيََّرَها ،َزوََّجَها َوِهَي كَاِرَهةٌ
 

 :وجه االستدالل
 ال نِّكاحأنَّ الكفاءة معتربة يف حقها، وأنَّ الهلا يدلّ على _ _  النّيبيري  ختأنَّ 

 .ولو كان فاسداً، ملا خّيرها  ،نت بذلك هلا إالّ إذا أِذزال قائماً، لكّنه غُري الزم
 
 :املعقول :ثانياً

زّوج ممن ليس بكفء إذا الت للمرأة والويلّ؛ فيجوز هلا إسقاطها وحّقكفاءة إنَّ ال 
 .)٥(رضيا ذلك

                                                           
 .٤/٢٧٢، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ١
 .٤/٢٧٢، ين ألفاظ املنهاج، الشِّربيينُمغِني احملتاج إىل معا ٢
 .٧/٢٦ الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٣
 . من البحث٧٨صفحة : ُينظر، سبق خترجيه ٤
 .٣/٣٥٠ التجريد لنفع العبيد، البجريمي، ،٤/٢٧٠ ،ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ٥
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وإّنما هو نقص ، ليس نكاح غري األكفاء حمّرماً فأرّده بكل حال: (افعّيالشَّقال  
 .)١ ()مل أرّدهجة وَمن له األمُر معها بالنقص، والُوالة، فإذا رضيت املُزّوعلى املُزوَّجة

 
 . هللا حّقإذا كان يف الكفاءة : ب

لزوم، فليس ألحد فهي من شروط الصحة ال ال-الدِّينباعتبار – هللا حقَّاًأما إذا كانت 
.)٢(راضي التولوحصل ،  نكاحهافلو َتزّوجت املرأة من كافر ُردَّإسقاطه، 

                                                           
 .٥/١٦ اُألم، الشَّافعي، ١
، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، ٢/٩ ،د، النَّفراويه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيالفواك ٢

 .١٤٧-٥/١٤٦، زاد املعاد يف هدي خري العباد،  ابن قيِّم، ٨/١٠٦،املرداوي
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 املطلب الثالث 
 اجلانب الذي ُتعترب فيه الكفاءة، ووقت اعتبارها

 .اجلانب الذي ُتعترب فيه الكفاءة:أوالً
انب الذي ُتعترب فيه الكفاءة هو جانُب الرجل دون أنَّ اجل على )١(اتفق الفقهاء 

 .الكفاءة يف زوجهاشترط هلا عقود عليها ُتأنَّ املاملرأة، مبعىن 
 . يف جانب الرجل دون املرأة أدلة اعتبار الكفاءة 

 : به الفقهاء  لذلك ما يلي استدلَّأهم ما 
 تزّوج ممن هي دونه، وذلك كزواجه من دالذي ال يكافئه أحد، ق_ _  نَّ النّيبإ_١

  .)٢(صفّية بنت حيي
 . )٣ ()له أجران: ( يتزّوجهامثَّق جارية يف الّذي ُيعِت __قوله _٢
ا هي املسَتفَرش وهو ألنَّه ؛اج ممن هو دوهنا خبالف الرجلالزَّور ب ُتعيَّاليترأة هي نَّ املإ_٣

 .   )٤(املسَتفِرش، فال شيء ُيعيَّر به

                                                           
معرفة ، اإلنصاف يف ٧/٣٠، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٣/٢٩٣اهلداية ضمن العناية، املرغيناين،  ١

، ومل أجد عند املالكيَّة أو الشَّافعيَّة من خيالف يف اعتبار الكفاءة يف جانب ٨/١٠٩الرَّاجح من اخلالف، املرداوي
 .  الرجل دون املرأة، بل إنَّ كالمهم يف هذا ال يدل إال على أهنم يقصدون اعتبارها يف جانب الرجل دون املرأة

أنَّ الصاحبني قد خالفا يف ذلك، فاعتربا الكفاءة يف جانب املرأة أيضاً،  أّما ما نقله بعض مشايخ احلنفيَّة من  
 .٢/٣٢٠بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  :سبة ذلك إليهما غري صحيحة، ُينظرفقد ذكر الكاساين أنّ ن

  .٣٣٨٦: ، رقم٦٦٦، صحيح مسلم، ٥٠٨٦:، رقم٣/١٦٣٧صحيح البخاري، : متفق عليه ٢
 .٣٣٨٨: ، رقم٦٦٧ صحيح مسلم، :جه مسلمأخر ٣
 .٣/٢٩٣، اهلداية ضمن العناية، املرغيناين، ١/٣٤٠جممع األنَّهر يف شرح ملتقى األحبر، عبد الرَّمحن زادة،  ٤
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 .وقت اعتبار الكفاءة:   ثانياً
 يكون عند إنِّما النِّكاح وقت اعتبار الكفاءة يف أنَّإىل )٢(افعيَّةالشَّو)١(احلنفيَّةذهب  
 الَعقْدذا ختلّف شرطٌ من شروط لزوم الكفاءة بعد إنشاء  فإ،؛ أي وقت إنشائهالَعقْدابتداء 

  .  األولياءجة أِمالزَّو افتقر فال حيق ألحٍد االعتراض، سواء كانت مثَّ بأنْ كان غنياً
 بقاء ألنَّ ،ديدالشَّبأنّ اشتراط استمرار الكفاءة يؤدي إىل احلرج :  لذلكاستدلُّواو 

 . )٣(خص على حالة واحدة نادرالشَّ
 حّق معَتٌرب يف الَعقْد اشتراط استمرار الكفاءة إىل ما بعد أنَّ إىل )٤(احلنبليَّةهب وذ 
 .الَعقْدجة دون أوليائها؛ فللّزوجة طلُب الفسخ بتخلُّف شرط الكفاءة حىت لو بعد الزَّو
 

 قانون الموقف 
 اعتبار  وقتأنَّ، فنص على افعيَّةالشَّ واحلنفيَّة برأي خصيةالشَّ األحوال قانونأخذ  

نصَّت املادة  حيث ،النِّكاح بعده فال تأثري هلا يف الت فإذا ز، فقطالَعقْدالكفاءة عند 
 بعده فال يؤثر التز  فإذا،الَعقْدوتراعى الكفاءة عند : ( على ما يلين من القانون العشرو

 .)٥ ()النِّكاحذلك يف 

                                                           
 .١/٢٩٢ ، الفتاوى اهلندية، مجاعة من علماء اهلند، دار الفكر، ٣/٨٤الدُّر املختار، احلصكفي،  ١
 .٣/٣٥١، التجريد لنفع العبيد، البجريمي، ٧/٢٧٨فاظ املنهاج، الرَّملي، هناية احملتاج إىل شرح أل ٢
، م١٩٢٠شرح األحكام الشَّرعية يف األحوال الشَّخصيَّة، حممد زيد األبياين بك، مطبعة النهضة، الطبعة الثالثة،  ٣
١/٩٥. 
 .١٨٩ا/٥، الفروع، ابن مفلح،٥/٦٧كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،  ٤
  .١٤نون األحوال الشَّخصيَّة، قا٥
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 املطلب الرابع
 .كل منهاة، وحكم اعتبار فاَءاخلصال املعتربة يف الكَ

 ةفاَءاخلصال املعتربة يف الكَ:أوالً_
المة الّس، والنَّسب، واحلرّية، واملال، والدِّين: ر الفقهاُء عدداً من اِخلصال مثلذك 
 .   ُعيوبمن ال

إال أّنهم اختلفوا يف تلك اخلصال فيما ُيعترب منها يف الكفاءة مما ال ُيعترب، على  
 :  التَّايل النَّحو
 :  أحد أمريناوُيقصد هب، الدِّينة يف الكفاء: أوالً
اتفاق الفقهاء على وجوب _ سابقاً_ ت الذي هو ضد الكفر، وقد ذكرالدِّينأصل _ أ

 .)١(اعتباره بال خالف
 .)٢(الّصالحقوى والتزام التن؛ أي ديُّالت_ ب

وقد اتفق الفقهاء على اعتبار هذا املعىن يف الكفاءة، إال فيما ُيروى عن حممد بن  
 ).٣(يباينالشَّسن احل

   yϑ: واستدلّ الفقهاء لذلك بقول اهللا تعاىل  sù r& tβ% x. $YΖ ÏΒ÷σãΒ yϑ x. šχ% x. 

$ Z)Å™$sù 4 ω tβ… âθ tFó¡o„ )٤(.   

 . )٥(لغري الفاسقةكون الفاسق كفؤاً أنْ ي فال جيوز ،رأة قد ُتعّير بفسق زوجهانَّ امل       وأل

                                                           
 . من البحث٨٥ُينظر صفحة ١
، أسىن املطالب شرح ٣/٣٢٣، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٣/٢٩٩ العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٢

اف ، كش٤/٢٧٢َّ، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٣/١٣٨ رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري،
 .        ٥/٦٧القناع عن منت اإلقناع، البهويت، 

 .٣/٢٩٩، فتح القدير، ابن اهلُمام، ٣/٢٩٩العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٣
 .١٨:سورة الّسجدة،آية  ٤
 .        ٥/٦٧، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٧/٢٨الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٥
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 مثل هذه أنَّبقوى الت ذهب إليه من عدم اعتبار   حممد بن احلسن ملااستدلَّبينما  
 .)١(األمور هي من أمور اآلخرة ال عالقة هلا بأحكام الدنيا

 
  .الكفاءة يف احلّرية: ثانياً

على اعتبار الكفاءة يف احلرية، إال فيما ُروي عن _ أيضاً_ )٢(اتفق الفقهاء 
 مالكاً أنكر اعتبار إنَّ:سم قولُه  حيث ُنقل عن ابن القا؛ يف أحد القولني عنهماملالكيَّة
 .)٣(ذلك

خيَّر بريرة __   النّيبأنَّ به الفقهاء العتبار الكفاءة يف احلرّية استدلَّأهّم ما و  
، )لو راجعته :( حيث قال هلا ؛زوجة مغيث حني أُعِتقت وهو ال يزال على الّرّق

 . )٤ ()ال حاجة يل فيه: لتا فق، أنا أشفعإنِّما:(  فقال؟يا رسول اهللا تأمرين: التفق
 
 .النَّسبالكفاءة يف : ثالثاً

، اإىل اعتباره)٥(، فقد ذهب مجهور الفقهاءالنَّسبق باعتبار الكفاءة يف أّما ما يتعلَّ 
 :  واملعقول النَّبويَّةالسُّنَّة لذلك باستدلُّواو

العرب (: قال_ _أنَّ النّيب _  _ فقد روي عن عبد اهللا بن عمرالسُّنَّةأما _ 
 . )٦ ()ة، ورجل برجل، واملوايل بعضهم أكفاء لبعض يلبعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقب

                                                           
 .٣/٣٠٠ر، ابن اهلُمام، فتح القدي ١
، حاشية ٢/٤٠، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ٢/٣١٩بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٢

، ٤/٢٧٣، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٢/٢٥٠الدُّسوقي، ، الدُّسوقي على الشَّرح الكبري
 .٨/١٠٨،  اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٥/٦٨  اإلقناع، البهويت،كشَّاف القناع عن منت

 .٢/٢٥٠الدُّسوقي، ، ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري٣/٣٢٦منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش،  ٣
 . ٥٢٨٣: رقم ،٣/١٧٠٠ ،صحيح البخاري:  أخرجه البخاري٤
، الشَّرح الصغري، الدَّردير، ٢/٣١٩ بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٣/٢٤٩فتح القدير، ابن اهلُمام،  ٥
، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٤/٢٧٣، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٢/٣٩٩
٥/٦٧. 
: ، وقال األلباين٧/١٣٤ آخر هو ضعيف، ، روي من وجهاحلديث منقطع:  سنن البيهقي، وقال:أخرجه البيهقي ٦

 .٦/٢٦٨إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الّسبيل، األلباين، : حديث موضوع، ُينظر
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 وعند العرب عموماًاخر بني النَّاس التَّف مما يقع به النَّسبأنَّ وأّما املعقول، فهو _ 
 . )١(عّير به أنْ تخاّصة، وفقده يف جانب املرأة قد يؤدي إىل 

 
،  )٣(وسفيان الثوري ،)٢( املشهور من مذهبهوخالف يف ذلك اإلمام مالك يف 

 .)٤(وكاينالشَّو
 يف الكفاءة مل يثبت به حديث صحيح كما النَّسب لذلك بأنّ اعتبار استدلُّواو 

 . )٥(كر ذلك ابن حجر ذَ
 

 . )٦(القدرة على دفع املهر، والّنفقة : اوُيقصد هب  ،الكفاءة يف املال: رابعاً
 إىل اعتبار )٨( يف املذهباحلنبليَّة،و)٧(هر الرواية  يف ظااحلنفيَّةذهب كل من  

 . الكفاءة يف املال
 به يف اعتبار الكفاءة يف املال ما روي عن فاطمة بنت قيس ملّا استدلّواأهم ما و 

َ  أَمَّا أَُبو :(هلا_ _   فقال،طبتها معاوية وأبا َجْهم أرادا ِخأنَّ _  _ ذَكرت للنيب
 ، اْنِكِحي أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد، َوأَمَّا ُمَعاِوَيةُ فَُصْعلُوٌك لَا َمالَ لَُه،َصاُه َعْن َعاِتِقِهَجْهٍم فَلَا َيَضُع َع

 .)٩( )ُه ِفيِه َخْيًرا َواغَْتَبطتُه فََجَعلَ اللَّ فََنكَحت، اْنِكِحي أَُساَمةَ: قَالَمثَّ ،ُهفَكَِرهت
  

  
                                                           

  .٢/٣١٩بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١
 .٢/٣٩بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٢
 . ٣/٢٩٥العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٣
 . ٢/١٣١٨نيل األوطار شرح منتقى األخبار، الشَّوكاين،  ٤
 .٩/٤٦فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٥
 .٣/٢٩٥، العناية شرح اهلداية، البابريت، ٧/٢٩الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٦
 .٣/٢٩٥،العناية شرح اهلداية، البابريت، ٥/٢٤املبسوط، الّسرخسي،  ٧
 .٧/٣٠، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٨/١٠٨اف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، اإلنص ٨
 .٣٥٨٨: رقم٧١٠صحيح مسلم ،:أخرجه مسلم  ٩
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 :وجه االستدالل
 .)١( ال مال لهأنَّهب فاطمة بنكاح معاوية معلّالً ذلك ر علىِشمل ُي __أنَّ النّيب   

 زائل وال لٌال ِظ املألنَّ؛  يف األصح عندهم إىل عدم اعتبار الكفاءة يف املالافعيَّةالشَّذهب و
 .  )٢(به أهل املروءات والبصائرفتخر َي

 
 . الكفاءة يف اِحلرفة: خامساً

  .رفة اِحلإىل اعتبار الكفاءة يف)٣(ذهب مجهور الفقهاء_ 

≅ª!$#uρ Ÿ:  لذلك بقوله تعاىلاستدلُّواو Ò sù ö/ ä3ŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷èt/ ’Îû É−ø—Ìh9$# 4 )٤( 

  اآلية على اختالف الّناس يف أرزاقهم، ويف أسباب احلصول عليها؛دلَّت           فقد 
 . )٥( ومشقّةّزة وراحة، وبعضهم يصل إليه بذُلٍّفبعضهم يصل إليه بع

   
، يف اعتبار الكفاءة يف )٦(املالكيَّةتني عنه، ويف أبو حنيفة يف إحدى الرواوخال_ 

 شرف أنَّ لذلك مستدلِّني ربة عندهم،ت حيث مل يذكروا اِحلرفة ضمن اِخلصال املع،اِحلرفة
 .)٧( إىل أخرىري حال اإلنسان من مهنةاملهنة ال يدوم؛ فقد يتغ

 

                                                           
عمر سليمان األشقر، دار النفائس، عمان، األردن، .  الواضح يف شرح قانون األحوال الشَّخصيَّة األردين، د١

  .١١١م، ١٩٩٧الطبعة األوىل، 
 .٤/٢٧٦ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ٢
، اإلنصاف يف معرفة ٢٧٥ /٤، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٥/٢٤املبسوط، الّسرخسي،  ٣

 .٨/١٠٨الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، 
  .٧١:سورة النحل،آية ٤
  .٤/٢٧٥، ألفاظ املنهاج، الشِّربيينُمغِني احملتاج إىل معاين  ٥
، الشَّرح الكبري ضمن حاشية ٥/١٠٦، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٣/٣٠١فتح القدير، ابن اهلُمام،  ٦

 .٢/٢٤٩الدُّسوقي، ، الدُّسوقي على الشَّرح الكبري
 .٣/٣٠١فتح القدير، ابن اهلُمام،  ٧
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 . ُعيوبالمة من الالّسالكفاءة يف : سادساً
 إىل اعتبار )٣(احلنفيَّة، وحممد بن احلسن من )٢(افعيَّةالشَّ، و)١(املالكيَّةذهب _ 
 .ُعيوبالمة من الالّسالكفاءة يف 
المة من الّس، إىل عدم اعتبار الكفاءة يف )٥(احلنبليَّة، و)٤(احلنفيَّةوذهب _ 

 .ُعيوبال
سيكون حملّه يف  منها يارما يوجب اخل وضابطها وُعيوبأما احلديث عن أنواع ال 

 . شاء اهللا تعاىلالفصل الرابع إنْ

                                                           
، ، الشَّرح الكبري ضمن حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري٣/٣٢٤ش، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، علي ١

  .٢/٢٤٩الدُّسوقي، 
، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٣/١٣٧أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري،  ٢
٤/٢٧٥. 
 .٣/٢٩٥فتح القدير، ابن اهلُمام،  ٣
 .٣/٩٣ابن عابدين، ، ، ردُّ احملتار على الدُّر املختار٣/٢٩٥مام، فتح القدير، ابن اهلُ ٤
 .٧/٢٩الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٥
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 .حكم اعتبار الكفاءة يف هذه اخلصال:ثانياً_
 استدالهلم باعتبار الكفاءة أنَّ يرى ر يف كالم الفقهاء عن تلك اخلصالّناظإنَّ ال 

 .عيري من عدمه بتلك اخلصالالت عائد إىل اعتبارهم لضابط الكفاءة، وهو حصول فيها
عيري حيصل التأنَّ قوى والصالح، رأوا التدين والتَصروا الكفاءة على فالذين قَ_ 
_ النّيب حصلت على عهد اليت كثرياً من الّزجيات أنَّمما يؤّيد ذلك مور،وبفقد هذه األ

 _ قوى والّصالحالتمل يكن االعتبار فيها إال ملبدأ. 
 اعتبار غريها أنَّوا دين، فقد رأالتأما اجلمهور الذين مل َيقصروا الكفاءة على _  

 يعترب عدَم حصول شرعاً ُعرف املعتَرب الأنَّما دام ، من اخلصال ال مينع منه مانٌع شرعي 
 .نقصةً جتلب العار للمرأة أو الويلتلك اخلصال َم

وهذا ، ائد إذاً هو الذي أدى إىل اعتبار الكفاءة يف مثل هذه اخلصالالّسرف فالُع 
 : وِمن ذلكواضح من خالل كالم الفقهاء 

 اليتحاديث  األأنَّ، مع النَّسبُسِئل اإلمام أمحد عن سبب اعتباره الكفاءة يف  -١
 ورد موافقاً ألهل أنَّهيعين ) العمل عليه: ( مل تثبت صحتها عنده، فقالاوردت باعتباره

 . )١(العرف
 سبب اختالف الّصاحبني مع أيب حنيفة يف رواية عنه أنَّوكذلك ذكر ابن اهلُمام  -٢

 .)٢(هو اختالف العصر والزمان ،بار الكفاءة يف اِحلرفة من عدمهااعتيف 
 ا مما يقع فيهت أصبحاأنَّهوكذلك رّجح الكاساين سبب اعتبار الكفاءة يف املال؛  -٣
 .)٣(اخر يف زمانه التَّف

  
دين الت من اعتبار خصال أخرى غري شرعاً ال مانع أنَّه_ اهللا أعلمو_ والذي أراه 

ذلك عليم، والتا كاعتبار الكفاءة يف  ذكرها اجلمهور، أو حىت غريهاليتيف الكفاءة ك
 .مراعاة للعرف ما مل َيصطدم ذلك  مع نص شرعي

                                                           
 .٧/٣٠، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ١
 .٣/٣٠١، فتح القدير، ابن اهلُمام ٢
 .٢/٣١٩، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٣
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 قانون الموقف 
 النِّكاحعترب من خصال الكفاءة يف  املأنَّخصية إىل الشَّذهب قانون األحوال  

نصَّت املادة  حيث، كون الرجل قادراً على دفع املهر والنفقةأنْ ي فقط؛ وذلك باملالُ
كون الرجل كفؤاً للمرأة أنْ ياج الزَّوُيشترط يف لزوم : ( على ما يلين من القانون العشرو
   .)١ ()جةالزَّوج قادراً على دفع املهر املعجل ونفقة الزَّوكون أنْ ي وهي ،يف املال

                                                           
 .١٤األحوال الشَّخصيَّة، قانون  ١
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 املطلب اخلامس
 .اجالزَّوالفحص الطيب قبل 

 
 :اجالزَّوقبل املقصود بالفحص الطيب  :أوالً

 علَّةهو الكشف الذي جيريه الطبيب للمريض بقصد معرفة ال: الفحص الطيب 
وغالباً ، ت املرض وأعراضه الكشف معاينة عالمانويتضمَّ، والوصول إىل تشخيص املرض

عاعية أو غريها من الّش الفحص الطيب ببعض الفحوصات املخربية أو الصور ملكستما ُي
 .)١(شخيصالّتطبيب يف الوصول إىل  تساعد الاليتالوسائل 

 
 :اجالزَّوحكم الفحص الطيب قبل :ثانياً

وذلك ملا له ، ة إجراء الفحص الطيبمشروعيَّال خالف بني الفقهاء املعاصرين يف  
 .من فائدة تعود على الفرد واجملتمع سأذكرها فيما بعد

الفقهاء عن  شبكة اإلنترنت عن هذا املوضوع وما تكلم به  عربومن خالل حبثي 
كان من أهم ما وجدته ثالثة أحباث تناولت هذا املوضوع ، حكم إجراء الفحص الطيب

 :صيل وهيالتَّفبشيء من 
 .)٢( للدكتور عبد الرشيد قاسم،اجالزَّوالفحص قبل _ ١
ن بن الرَّمحللدكتور عبد ، تهمشروعيَّاج ومدى الزَّورسالة يف الفحص الطيب قبل _ ٢

 . )٣(حسن النفيسة
للدكتور سعد بن ناصر ، ؟اجالزَّو مىت حيني وجوب إجراء الفحص الطيب قبل _٣
 . )٤(ثريالشَّ

                                                           
١

 .٧٦٣، املوسوعة الطبية 
 .م١٠/١١/٢٠٠٣ بتاريخ،www.islamtoday.net : حبث ُنشر على موقع٢
  : ، ُنشر على موقع)١٣(رقم، حبث ُنشر ضمن إصدارات جملة البحوث الفقهية املعاصرة ٣

www.fighia.com علمية حمكَّمة وهي جملة. 
 .www.alriyadh.com : حبث ُنشر على موقع ٤
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 .اجالزَّوخالصة ألهم ما ورد يف هذه األحباث حول حكم الفحص الطيب قبل م قدِّوأُ
فقهاء املعاصرين اختلفوا يف حكم إلزام أنَّ الذكر الدكتور عبد الرشيد قاسم حيث  
 :اج إىل قولني مهاالزَّوإجراء الفحص الطيب قبل جني أو أحدمها بالزَّو
 

 .اجالزَّوجني أو أحدمها بإجراء الفحص الطيب قبل الزَّوجواز إلزام : القول األول
والدكتور محدايت ، كتور حممد الزحيلي من علماء سورياوإليه ذهب كل من الد  

والدكتور حممد عثمان ، شبيهنا ماء العينني من علماء املغرب وعضو جممع الفقه اإلسالمي
 .ريعة باجلامعة األردنيةالشَّشبري من علماء األردن وأستاذ الفقه يف كلية 

 
وجيوز ، اجالزَّوجني بإجراء الفحص الطيب قبل الزَّوعدم جواز إلزام : القول الثاين

 .تشجيع الناس ونشر الوعي لبيان أمهية الفحص
 عودية سابقاً،الّسملكة العربية  باز مفيت امل بن عبد العزيزالشيخوإليه ذهب   

والدكتور حممد رأفت عثمان ، ريعة جبامعات العراقالشَّوالدكتور عبد الكرمي زيدان أستاذ 
وذهب إىل هذا القول اجملمع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ، ريعة باألزهرالشَّعميد كلية 
 .    م٢٠٠٣ابعة عشرة لسنة  الّسيف دورته 

 
 األول أدلة أصحاب القول 

اج الزَّوجني أو أحدمها بإجراء الفحص الطيب قبل الزَّو القائلون جبواز إلزام استدلَّ 
 . واملعقول النَّبويَّةالسُّنَّةبالقرآن الكرمي و

 
 :القرآن الكرمي: أوالً
  (#θ:قال تعاىل_ ١ à)ÏΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θ à)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è=öκ −J9$# ¡ (#þθ ãΖ Å¡ôm r&uρ 

¡ ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪   )١(. 
 :وجه االستدالل

                                                           
 .١٩٥:سورة البقرة، آية ١
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ا حيقق منع الوقوع يف  وّمم،هلكةالّتلقوا بأنفسهم إىل أنْ يية هنت املؤمنني أنَّ اآل 
 .اجالزَّواهلالك إجراء الفحص الطيب قبل 

 
  Ÿωuρ (#þθ:قال تعاىل_ ٢ è=çFø)s? öΝä3|¡àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪ )١( . 
 

 :وجه االستدالل
 للمسلم، ومما مينع عن سلوك أي طريق يكون فيها هالٌكية هنت املؤمنني أنَّ اآل 

 فقد توجد أمراض معدية تشكل خطراً على حياة ،اجالزَّوذلك إجراء الفحص الطيب قبل 
 .ريةرف اآلخر أو الذُّالطَّ
 
 :بويَّة النَّالسُّنَّة: ثانياً

 .)٢ ()ال توِرُدوا الُْمْمِرض على املصحِّ: ( قال_  _النّيبأنَّ _ _ما رواه أبو هريرة
 

 :وجه االستدالل
 إىل العدوىليم مع املريض حىت ال تنتقل الّسديث هنى عن اجتماع الرجل أنَّ احل 
 ،اجتنابهض حىت يتم الّتعرُّف على املرن طرق ِم إجراء الفحص الطيب و، ليمالّسالرجل 

 . طريق لتحقيق مقصود احلديثألنَّهوهلذا اقتضى وجوبه 
 
 :املعقول: ثالثاً
 : يلي راجحة تظهر فيمااج مصلحةًالزَّو يف  إجراء الفحص الطيب قبل إنَّ_ أ
عنا على أمراض معدية أو طِلاج قد ُيالزَّوفالفحص الطيب قبل : درء املفاسد ورفع الضرر_١

 رفع الضرر أنَّريعة الشَّر يف قّر هو ُماوّمم، جني أو األبناءالزَّود لحق الضرر بأحة ُتوراثيَّ

                                                           
 .٢٩:سورة الّنساء، آية ١
 .٥٧٧٤:، رقم٤/١٨٤٣ صحيح البخاري، :أخرجه البخاري ٢
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وبناء على هذا احلديث وضع الفقهاء ،  )١ ()ال ضرر والضرار(:  النّيب لقول ؛زالُي
درء  ":ةِعدوقا ،)٢("زالالضرر ُي ":وذلك مثل،  رفع الضرر عن اإلنسانف إىلدهتقواعد 
 منع حصول الضرر أنَّأي ، )٤("وىل من الرفعالدفع أَ"َو، )٣("وىل من جلب املصاحلاملفاسد أَ

 .ه بعد حصولهالتوىل من إزقبل وقوعه أَ
 أقرها الفقهاء اليت ينسجم مع هذه القواعد أنَّه يظهر إىل الفحص الطيب النظر وعند  

 .ملنع حصول الضرر
د  وكان أح، وال خيفى عليك الضرر احلاصل إذا جتاهلنا إجراء الفحص الطيب 

 .الطرفني مصاباً مبرض معٍد أو وراثي
 
 لويل األمر احلق يف إلزام الناس به ما أنَّ  إالّ، واجب غَري مثل هذا األمر وإن اعُتربإنَّ_ ب

$ : األمر واجبة لقوله تعاىلوطاعة ويلّ، دام فيه مصلحة pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# 

(#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρé&uρ Íö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôãt“≈ uΖ s? ’Îû &ó x« çνρ –Š ãsù ’n< Î) «!$# 

ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ ÌÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡sŒ × ö yz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρù' s? )٥(. 
 اليتضرورات وهي من أهم ال، رعية حبفظ النفس واملال والنسلالشَّحتقيق املقاصد _ ج

 .هدف اإلسالم إىل احملافظة عليها
وحفظ املال من خالل ما ، العدوى فحفظ النفس بإجراء الفحص الطيب يكون بتجنيبها 

 مصابني ن يغلب على الظن أهنم سيولدونهدر من مال جراء معاجلة األبناء الذيأنْ ُيميكن 
 .شوهاتالتوحفظ النسل يكون بقطع اإلجناب أو ظهور ، بأمراض أو تشوهات

                                                           
 . من البحث٥١صفحة :  سبق خترجيه، ُينظر١
 .١/٣٧، ام، علي حيدر، درر احلكَّام يف شرح جملة األحك٨٣األشباه والنظائر، الّسيوطي،  ٢
 .١/٤١، ، درر احلكَّام يف شرح جملة األحكام، علي حيدر٨٧األشباه والنظائر، الّسيوطي،  ٣
  .٣/٤١٨العناية شرح اهلداية، البابريت، ٤
 .٥٩: سورة النساء، آية ٥
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 .أدلة أصحاب القول الثاين
جني أو أحدمها على إجراء الفحص الطيب الزَّو القائلون بعدم جواز إلزام استدلَّ 

 . واملعقول النَّبويَّةالسُّنَّةب
 
 : النَّبويَّةالسُّنَّة: أوالً

لقه ن ترضون دينه وُخطب إليكم َمإذا َخ: (  قال__ النّيبما روي عن  
 . )١ () تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريضا إلّ،جوهفزوِّ
 

 :وجه االستدالل
 مل ،ن يتقدم خلطبة البنت تستدعي تزويج َماليتل يف الصفات ا فّصديث ملّأنَّ احل 
 .ين واخللق بل اكتفى بالدِّ،ن بينها الصحةيذكر ِم

 
 :املعقول: ثانياً

 وليس منها ةرعية حمددالشَّ جاءت هبا األدلة اليت وشروطه النِّكاح أركان إنَّ 
رع من شروط وهذا الشَّواعتباره شرطاً يعين الزيادة على ما حدده ، اشتراط الفحص الطيب

 .ال جيوز

                                                           
 .حسن صحيح:، قال األلباين١٠٨٤:، رقم٢٥٦ سنن الترمذي، :أخرجه الترمذي ١
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 رجيحالتاملناقشة و
 : مبا يليعترض على اجمليزين لإللزام بالفحص الطيبُي
 Ÿωuρ (#θ: قوله تعاىلإنَّ_ ١ à)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è=öκ −J9$#  فال ، يف واقعة خاصةل نز 

 .يصح االحتجاج هبا
 

 :وجياب عنه
 .)١(ببالّسعربة بعموم اللفظ ال خبصوص نَّ الإ 

قصود  املألنَّال جيوز االستدالل به؛ ) ض على املصحمِردوا املُوِرال ُت( أما حديث _ ٢
 .داوي والوقايةالت أنباحلديث ما كان يف ش

 
 :وجياب عنه

 .لوقاية من طرق افحص الطيبنَّ الإ 
 تعود على الفرد اليتأما استدالهلم باملعقول للفحص الطيب من حيث فائدُته واملصلحةُ _ ٣

 يف و، تفوق الفائدة املرجوة من ورائهاً له حماذير وأضرارإنَّ ، بل مسلَّم بهفغري، واجملتمع
، فإن فَعاج فوائد ومناالزَّو للفحص الطيب قبل أنَّوكما :( نالرَّمحذلك يقول الدكتور عبد 

د أمراض له حماذير، منها ما يترتب من آثار نفسية ملن تدل خريطتهم الوراثية على وجو
 سريتد هذا -مثالً- مصاب بالعقم أنَّه؛ فالرجل إذا اكتشف لديهم يف احلال أو املآل

 ستصاب يف أنَّها واملرأة إذا اكتشفت ،االكتشاف عليه ، ويصاب بأمراض نفسية وعضوية
 أو الصدر سوف تصاب هي األخرى مبرض نفسي وعضوي ، الرَّحمض يف املستقبل مبر

 .وهذا يؤدي يف النتيجة إىل مظنة اليأس وما يترتب عليه من القنوط واالكتئاب
 رعية خوَفالشَّاج واللجوء إىل األفعال غري الزَّو ومن هذه احملاذير البعد عن  

اج الزَّو ينكفئ أوالدها عن ، ويف هذا خطر على األمة حنيالكشف عن مكنون اإلنسان
 كشف أنَّ _أيضاً _ ومن هذه احملاذير،ملا يتركه ذلك من آثار وخماطر على أحواهلا العامة

ى أمر ال راً له علص قعّد كما ُيياً على حريته وخصوصيته، تعّدعّدخريطة اإلنسان الوراثية ُي

                                                           
 .١/١١٤واع الفروق، القرايف، أنوار الربوق يف أن ١
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 .لطةالّسبل ن ِقالفحص إلزامياً ِم خاصة إذا كان ،يرغب فيه
 مصاب مبرض أنَّهف الناس ؛ فإذا عَراذير إفشاء أسرار اإلنسان للعامةن هذه احملوم 

ا من خالل تداول احلديث عنه ، فسيكون ذلك مدعاة له لالنعزال عن اجملتمع ، وهذا م
 .)١ ()سيؤدي به إىل االكتئاب

 إال ومع أمهية هذه احملاذير :(ن على هذه احملاذير فقالالرَّمحوقد رّد الدكتور عبد  
 ذات فوائد، وجوانب ذات أضرار ، والعربة يف ذلك لرجحان هذه  لكل قضية جوانَبأنَّ

 ال بد، ومرض املرأة نكشف يف احلال أو املآلأنْ ي ال بد -مثالً-قم اإلنسان أو تلك ؛ فُع
  لعالجهما، ناهيك بأنَّقم أو املرض دافٌعنكشف كذلك، وقد يكون يف اكتشاف الُعأنْ ي

، فقد يكون هذا ك املرض ال يدل على اجلزم بوقوعهقم أو ذاطب عن هذا الُعما يقوله ال
دره فوق كل درة اهللا وقَ، وقُ وظن يقبل اخلطأ كما يقبل الصوابالقول جمرد احتمال

؛ ئه أساس يف إميان املسلم وعقيدتهكمة اهللا واالعتقاد يف شفائه والصرب على قضاقول، وِح
، وقد يكون املرض كذلك ، وللمرض أوقات وللشفاء قم خرياً لصاحبه فقد يكون الُع

لقه يف احلال ، فهو أعلم مبا ينفع َخرضى مبا كتبه اهللا لهأنْ يكذلك ، وما على اإلنسان إال 
 .واملآل 

،  املريضّراج قضية إفشاء ِسالزَّوولعل ما يصعب يف مسألة الفحص الطيب قبل  
د تقتضي  فاملصلحة ق،قواعد وأحكاماًومع أخذ هذه احلساسية يف احلسبان ، فإن للسر 

، فالطبيب أو املسئول عن الفحص مبثابة املؤمتن ملن يستشريه الكشف عنه لذي مصلحة فيه
 .)٢ ()، والناصح ملن يطلب نصيحته

،  )٣(حتمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام ُيأنَّه وضعها الفقهاء اليتومن القواعد  
 لاوإمه من وراء إجراء الفحص الطيب ضرر خاص، جنيالزَّولحق أحد فالضرر الذي َي

 .   ضرر أكرب سيلحق الفرد واجملتمع على سواءفيهذلك 
                                                           

، رسالة يف الفحص الطيب فبل الزواج ومدى مشروعيَّته، حبث ُنشر ضمن إصدارات جملة البحوث الفقهية املعاصرة١
 www.fighia.com  : ، ُنشر على موقع)١٣(رقم
 .املرجع الّسابق ٢
 .١/٤١ُدرر احلكام يف شرح جملة األحكام، علي حيدر،  ٣
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 : ويعترض على استدالل املانعني لإللزام بالفحص

لق يف احلديث ال يعين عدم جواز اإللزام ن واخلُي عدم ذكر الصحة مع الدِّنَّبأ   
 والغرض من ،النِّكاح َعقْدد ما يصح به رد لتحديديث مل َي احلألنَّ ،بالفحص الطيب

 .دين واخللقالتصفة ن رّد اخلاطب مع توفّر حذير ِمالتاحلديث 
 بل املقصود منه بيان ،اجالزَّوومع هذا فليس معىن إجراء الفحص الطيب  منع  

 .  املخاطر احملتملة فيما لو حصل هذا األمر
 

 :الرَّاجحالقول 
ن  ِمفيهؤخذ مببدأ اإللزام بإجراء الفحص الطيب ملا أنْ ي_ واهللا أعلم_الذي أراه  

 .املصلحة الراجحة
 وذلك كالكشف ؛قتصر على ما يؤدي الفائدة املرجّوةضبط وُيأنْ ُي ولكن ينبغي  

جني أو على الزَّو قد يكون هلا أثر كبري على أحد اليتعن األمراض الوراثية أو املعدية 
، )١("اإليدز"رض نقص املناعة املكتسبة رية نفسها، وذلك مثل الكشف عن مالذُّ
 ،نسانل خطراً على حياة اإلفمثل هذه األمراض قد تشكّ ،)١(يوالوباء الكبد، )٢(ّيِرْهوالزُّ

 .ضعفاً فيمن يصاب هباومنها ما قد ُيلحق عجزاً و

                                                           
 املختلفة وأنواع ىعن الدفاع عن اجلسم ضد أنواع العدو  يهاجم خاليا اجلهاز املناعي املسئولة فريوس: اإليدز١

 .يفقد اإلنسان قدرته على مقاومة اجلراثيم املعدية والّسرطانات  وبالتايل،معينة من الّسرطان
املناعي  وزة الِعمتالزم"واالسم العلمي ملرض اإليدز هو  سمى هذا الفريوس فريوس نقص املناعة البشريُي 
  لذلك،ال يوجد إىل األن عالج يشفي هذا املرض، و" AIDS  "متالزمة نقص املناعة املكتسب"أو " املكتسب

موقع : ، ُينظر"الزنا"، ومن أهم طُرق انتقاله االتصال اجلنسي خارج إطار الزوجيَّة اإلصابة به تستمر مدى احلياة
  .www.sehha.com: على شبكة اإلنتر نت حتت عنوان" صحة"
ث هبا إصابات خمتلفة حِد حيث ُي،مجيع أجزاء اجلسم  ومزمن يصيبعٍد مرض تناسلي قدمي ُم:أو الّسفلسالزُّْهِرّي  ٢

معظم   يفى وتنتقل العدو،يشبه اخليط الرفيع حلزوين الشَّكل  وهو يتسبب من ميكروب،ذات صور متعددة
 باستعمال ىقد حتدث العدو  ويف حاالت قليلة،ملريض والّسليماحلاالت عن طريق االتصال اجلنسي املباشر بني ا
املصابة هبذا املرض ميكن أنْ تنقله للجنني عن طريق   كما أنَّ األم،بعض أدوات املريض كالفراش أو دورات املياه

  .www.sehha.com: على شبكة اإلنتر نت حتت عنوان" صحة"موقع : ، ُينظرل الّسرياحلْب
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 :موقف القانون
 كما إىل احمل تعميم ولكن صدر،خصية هلذا املوضوعالشَّض قانون األحوال ّرتعمل ي 

ران إال بعد إجراء فحص طيب ألحد  قَ أيَِّعقْد املأذنونني بعدم  ُيلِزم٢ يف فلسطنيرعيةالشَّ
 .ه من املرضلّوثبت من خالله ُخجني َيالزَّو
 

 :على ما يليفيه واقتصر الفحص 
 .)٣(مرض الثالسيميا_ ١ 
 .)٤(إىل الوطن عاد مثَّن كان خارج البالد  َم كلّ علىمرض اإليدز، وُيقتصر اإللزام به_٢
 

                                                                                                                                                                      
 فهو ،بالفريوس  ينتقل بشكل أساسي من خالل الدَّم أو منتجات الدَّم املصابة يف الكبد التهاب: الكبديء الوبا١

على " صحة"موقع : ، ُينظرتسبب التهاب كبدي) أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و(واحد من عائلة من ستة فريوسات 
  .www.sehha.com: شبكة اإلنتر نت حتت عنوان

 .م١١/٥/٢٠٠٠:بتاريخ، ١٥/٧١١: رقماضي القضاة، احملاكم الشَّرعية، صدر هذا األمر بقرار من ديوان ق ٢
 يف كريات الدَّم احلمراء غري قادرة على "اهليموغلوبني"مادة  ر يف صنع الدَّم، فتكون مرض وراثي يؤثّ: الثالسيميا٣

 نيثَوَرتيجة لتلقيهم ُممن يصيب األطفال يف مراحل عمرهم املبكر، نْزفقر دَّم وراثي ُم القيام بوظيفتها، ما يسبب
 .  أحدمها من األب واآلخر من األم؛نيلّعَتُم

 به،  للمرض أو مصاباً فإذا كان أحد الوالدين حامالً،األبناء وينتقل مرض الثالسيميا بالوراثة من اآلباء إىل 
  .إىل بعض األبناء ن املمكن أنْ ينتقلفِم

كرب يف بعض البلدان، مثل بلدان حوض أولكن بنسبة ،  ينتشر مرض الثالسيميا يف مجيع أحناء العاملو 
على شبكة " صحة"موقع : ، ُينظر)فقر دم البحر األبيض املتوسط (:يطلق عليه أيضاً  وهلذا،البحر األبيض املتوسط
  .www.sehha.com: اإلنتر نت حتت عنوان

 .م١١/٥/٢٠٠٠:بتاريخ، ١٥/٧١١: رقمصدر هذا األمر بقرار من ديوان قاضي القضاة، احملاكم الشَّرعية،  ٤
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 النِّكاححمل 

 
 :وفيه مطلبان

 .     :األول  املطلب

 .    :  املطلب الثاني
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 املطلب األول
 أبيدالت على الّنساء من حرَّماتاملُ

 .)١ ()ري قابل للّزوال وهّن الالّيت كان سبب حترميهن وصفاًَ غ:(تعريفهن
أبيد منها ما هو متفق عليه بني الفقهاء، ومنها الت على الّنساء من حرَّمات  واملُ 

: ة أسباب، وهيد هو ما كان بأحد ثالثحرمي املؤّبالتما هو خمتلف فيه؛ فاملتفق عليه يف 
 .)٢(املصاهرة والّرضاع والنَّسب

أقيت، فهو ما كان بأحد التأبيد أو الترمة بني أما ما اختلف فيه الفقهاء يف احلُ 
 .)٣(املالَعنةالّزنا و: سببني مها

 
 .أسباب احلرمة املؤبدة املتفق عليها عند الفقهاء: أوالً
  .النَّسب:بب األولالّس

 نكاُح كلٍّ من األم_ النَّسبأبيد بسبب التعلى _ حيُرم أنَّهعلى  )٤(اتفق الفقهاء 
بعة قد الّسهذه األصناف وبنت األخ وبنت األخت، وواخلالة البنت واألخت والعّمة و

  ôM:ثبت حتر ميهن بنص اآلية الكرمية، حيث قال تعاىل tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé& 

öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6 è?≡uθ yzr&uρ öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ öΝä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$ oΨ t/uρ Ë F̂{ $# ßN$ oΨ t/uρ ÏM ÷zW{ $#  )٥(. 
جلّدات، سواء من جهة األم أو األب، واألحفاد من  كلٌّ من اويضاف إليهنَّ 

 .اإلناث، سواء كّن من جهة البنت أم االبن

                                                           
 .٦٧،  حممد أبو زهرة،األحوال الشَّخصيَّة ١
 .٥/١٠٨، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٢/٢٥٦ بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٢
 .٢/٦٠بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٣
، حتفة احلبيب على شرح اخلطيب املشهور بـ حاشية البجريمي ٥/١٠٩اق، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّ ٤

 .٣/٤١٥على اخلطيب، سليمان بن حممد البجريمي، دار الفكر، 
  .٢٣: سورة الّنساء، آية ٥
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ابقة حّرمت الّس؛ فاآلية )١( وقد ثبت حترمي اجلدات واألحفاد بطريق داللة النص 
فيكون حترمي اجلدات من باب أوىل؛ _ وهن أوالد األجداد واجلدات_نكاح العّمة واخلالة 

األحفاد ت اآلية نكاح األخ وبنت األخت، و، وحّرم)٢(رب من العّمة واخلالة ّدة أق اجلألنَّ
 . )٣(أقرب منهّن، فيكون حترميهّن من باب أوىل

 
 .موقف القانون

جل من رخصية مبا اتفق عليه الفقهاء فيما حيرم على الالشَّأخذ قانون األحوال  
 :يليا معلى  نوبعة والعشرا املادة الرنصَّت حيث ؛النَّسبطريق 

 :  أربعة  وهنَّ،نهم ِمج الرجل بامرأة من ذوات رحم حمّرأبيد تزوُّالتحيرم على  (
 .  وجداته هأم     .١
 . بناته وحفيداته وإن نزلن      .٢
  . )٤ ()خوته وبناهتن وإن نزلنإأخواته وبنات  .٣
 . عماته وخاالته  .٤
 
  .املصاهرة:بب الثاين الّس

 هنَّ :مات بسبب املصاهرةاج، واحملرَّالزَّو قْدَعالعالقة الناشئة عن : وُيقصد هبا  
 .)٥(النِّكاحالالّيت يكون سبب حرمتهّن حصول 

  :، وهّن)١(الّنساءأبيد بسبب املصاهرة أربع فرٍق من التوحيرم على 

                                                           
داللة اللفظ على ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه، الشتراكهما يف معىن يدرك كل عارف  : داللة الّنص ١

تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، حممد أديب : اط احلكم من غري حاجة إىل نظر واجتهاد، ُينظرباللغة أنه من
 .  ١/٥١٦صاحل، 

 .٢/٢٥٧ بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،٢
 .٢/٢٥٧بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
 .١٥قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٤
 .٦/٢١٩عبد الكرمي زيدان، . أحكام املرأة والبيت املسلم، داملفصَّل يف ٥
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 .زوجة األصل وإنْ عال_١
 .زوجة الفرع وإنْ نزل_ ٢
 . أصول زوجته من اإلناث وإنْ علون_٣
 . اث وإنْ نزلنفروع زوجته من اإلن_٤

صاهرة تثبت بالعقد، فقد أرجأت احلديث عنها إىل الفصل الثاين الذي أنَّ املومبا       
 . شاء اهللا  بالعقد إنْاملتعلِّقةُخصِّص لألحكام 

 
   .)٢(الّرضاع:بب الثالثالّس
م  بسبب الّرضاع كل ما حرالّنساءأبيد من الت  حيرم على أنَّه على )٣( اتفق الفقهاُء    

بالّرضاع كل ما حرم بسبب _)٤(كذلك عند مجهور الفقهاء_   ،وحيرمالنَّسببسبب 
 . املصاهرة

 .ضاع حرمي بسبب الرَّالتأدلة 
 وإمجاع  النَّبويَّةالسُّنَّةكرمي ولاحرمي بالّرضاع بالقرآن الت الفقهاُء على وقوع استدلَّ     
 . األّمة
 :كرمي  الآنالقر:أوالً 
  ôM : تعاىلالق tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé& öΝä3è?$ oΨ t/uρ ..... إىل قوله تعاىل :

ãΝà6 çF≈ yγ¨Βé&uρ  û ÉL≈ ©9$# öΝä3oΨ ÷è|Ê ö‘ r& Νà6 è?≡uθ yzr&uρ š∅ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §9$# )٥(. 
                                                                                                                                                                      

، حتفة ٥/١٠٩، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٢/٢٥٨بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١
 .٣/٤٢١احلبيب على شرح اخلطيب، البجريمي، 

الرَّضاع احملرِّم يف الفقه : ، ُينظر)جوف طفل بشروط وصول لنب امرأة أو ما حصل منه يف :(  الّرضاع شرعاً ٢
هارون الشربايت، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، القاهرة، . د: اإلسالمي، عبد اهللا عبد املنعم الُعسيلي، إشراف

  .٥١م، ٢٠٠٥
أيب زيد، النَّفراوي، ، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن ٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
 .٣/٤١٩البجريمي ،  ، حتفة احلبيب على شرح اخلطيب،٢/١٥
  .٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٤
  .٢٣: سورة الّنساء، آية ٥
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 :وجه االستدالل
، وهذا يقتضي  ُحرمة نكاح كلٍّ من األم واألخت من الّرضاعة ية أثبتت بالّنصأنَّ اآل     
وىل؛ فال ُيعقل القول  من باب أَالنَّسبهن بطريق مي حترمي بقية القريبات الاليت ثبتحتر

بتحرمي األم من الّرضاعة دون حترمي البنت من الّرضاعة، أو القول بتحرمي األخت من 
 .)١(الّرضاع دون حترمي ابنتها

 
  : النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً

 ال حتل يل،(يف بنت محزة _  _النّيبال ق: قال_ _      ما ُروي عن ابن عباس 
 .)٢ ()، هي بنت أخي من الّرضاعةالنَّسبحيرم من الّرضاعة ما حيرم من 

 
 :وجه االستدالل

 حيرم بالّرضاعة النَّسبحرمي، فما حيرم بالت يف النَّسبّرضاع كأنَّ البّين _ _ أنَّ النّيب    
 .  بنت أخيه من الرضاعةأنَّهاال ذلك معلِّاج هبا الزَّو _ _  النّيب ولذلك  رفض نأيضاً

 
  :اإلمجاع: ثالثاً

حرمي بالّرضاع، دون خمالفة ألحد يف الت        فقد أمجعت األّمة سلفاً وخلفاً على ثبوت 
  .)٣(ذلك

 
 .موقف القانون

خصية مبا اتفق عليه الفقهاء فيما حيرم على الرجل من الشَّأخذ قانون األحوال   
أبيد من التحيرم على (:نصُّهن ما ادسة والعشروالّس حيث بّينت املادة ؛الّرضاعطريق 

  .)٤ () إال ما استثين مما هو مبني يف مذهب اإلمام أيب حنيفةالنَّسبالرضاع ما حيرم من 
                                                           

 .٤/٢ بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ١
 .١٤٤٧:، رقم٦٨٣لفظ له، صحيح مسلم، ، وال٢٦٤٥: رقم، ٢/٧٩٩صحيح البخاري، : متفق عليه ٢
 . ٨/١٣٧الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،   ٣
 .١٦قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٤
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 أقيتالتأبيد والتختلف فيها بْين املأسباب احلرمة :ثانياً
 .)١( املالَعنة: بب األولالّس 
ريق بينهما، التَّفجني فإنه يوجب الزَّولّعان إذا وقع بني أنَّ ال على)٢(اتفق الفقهاء  

 : على قولنيأقيتالتأبيد أم على التريق هل هي على التَّفهم اختلفوا يف صفة لكنَّ
 . إنَّ التَّفريق باللّعان يوجب حترمي النِّكاح بينهما على التأبيد: القول األول

 .)٣(ذهب مجهور الفقهاءوإليه   
إنَّ التَّفريق باللّعان يوجب حترمي النِّكاح بينهما على التأقيت؛ فمىت أَكذَب : لثاينالقول ا

  .نفَسه َحلَّ له نكاحها
  .)٤(ذهب أبو حنيفة وحممدوإليه   

 
  النَّبويَّةالسُّنَّةية مبا ثبت ببدأللّعان يوِجب احلرمة اأنَّ ال اجلمهور على استدلَّو_  

 . ومنها
حسابكما على اهللا أحدكما :(نِعنْيقال للمتال_ _  أنَّ النّيبما رواه ابن عمر _١

 .)٥()  ال سبيل لك عليها ،كاذب
 

 :وجه االستدالل
 آلخر أبداً؛ إذ لو كان اجني إذا تالعنا، فال سبيل ألحدمها بالعودة إىل الزَّوأنَّ   

                                                           
، ومسي بذلك؛ لوجود اللّعن يف اخلامسة،  )اسم ملا جيري بني الزوجني من الشَّهادات باأللفاظ املعروفة:( املالَعنة ١

 .٣/١٤الدَّقائق، الزَّيلعي، تبيني احلقائق شرح كرت : ُينظر
ذكر ابن قدامة أنَّه ال خالف بني أهل العلم يف ذلك إال أنْ يكون قوالً شاذاً، ونقل اجلّصاص أنّ ممن خالف يف  ٢

 . ٣/٤٤١، أحكام القرآن، اجلصاص، ٨/٥٤الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، : ذلك عثمان البّتي، ُينظر
ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ ، ٥/٢٦٤، اُألم، الشَّافعي  ، ٤/٢٩٢ خليل، عليش، منح اجلليل شرح خمتصر ٣

، املبسوط، الّسرخسي ٩/٢٥٢، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٥/٧١املنهاج، الشِّربيين، 
 .٢/٣٥٤، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  املدوَّنة، مالك بن أنس، ٧/٤٣،
 .٣/٢٣٩، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٧/٤٣املبسوط، الّسرخسي،  ٤
 .٣٦٣٩:رقم ،٧٢٢، صحيح مسلم، ٥٣١٢:، رقم٤/١٧١١صحيح البخاري، : يهمتفق عل ٥
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وملَا جعله ، )ال سبيل لك عليها:( من عموم قوله_  _النّيبود ممكناً الستثناه الَع
 .)١(مطلقا

 
 َبعُد السُّنَّة فمضت ، حضرُت عند رسول اهللا :ما رواه سهل بن سعد؛ حيث قال_٢

 .  )٢( ال جيتمعان أبدامثَّفّرق بينهما، أنْ ي ِعَنْينيف املتال
 

 :وجه االستدالل
 . أبداًاملتالِعَنْينديث صريح بعدم جواز اجتماع أنَّ احل  

 
  النَّبويَّةالسُّنَّة مبا ثبت ب توجب حرمة مؤقتةاملالَعنةأنَّ  على يَّةاحلنف استدلَّبينما _   

 :أيضاً
، قال املالَعنةومير العجالين ملّا فرغ هو وزوجته من  ُعفقد روى سهل بن سعد أنَّ   

أمره رسول اهللا أنْ ي قبل ثالثاً أمسكُتها، فطلّقها كذبُت عليها يا رسول اهللا إنْ:عومير 
)٣(. 
 

 :ستداللوجه اال
 ال بنفس اللعان، الطَّالق يقع بِعَنْينريق بني املتالالتَّفأنَّ ديث دلّ على أنَّ احل  
 .)٤( ال تكون مؤبدة أبداً باتفاق الفقهاءالطَّالق احلاصلة بالفُرقةو

                                                           
 .٢/١٩٦، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ١٠/٣٦١صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ١
 .صحيح: ، قال األلباين٢٢٥: رقم٣٤١سنن أيب داود، :  أبو داودأخرجه ٢
 .٣٤ ٣٦: ، رقم٧٢٠، صحيح مسلم، ٥٢٥٩:، رقم٣/١٦٩١صحيح البخاري،: متفق عليه ٣
  .٣/٢٤٦، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٧/٤٣املبسوط، الّسرخسي، ٤



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ١١٦

 رجيحالتاملناقشة و
 :  ُيعترض على استدالل اجلمهور القائلني بتأبيد احلرمة باللّعان مبا يلي:أوالً_
 .)١( لك يف أخذ صداقهاحّق ال أنَّهاملراد به ) ال سبيل لك عليها : ( قولهإنَّ_١
 

 :وُيجاب عنه
 ألنَّأي أّنك ال متلك طالقها حىت ُتوِقعه عليها؛) ال سبيل لك : ( راد بقولهإنَّ امل  
 . ا ثابت مبا استحل من فرجهألنَّهفالّصداق غري مقصود هنا،  ،)٢( انفسخ باللّعاننِّكاحال
، )٣(العنالت ال جيتمعان ما داما علىحال نيِعَنتالأنَّ املأي ) ال جيتمعان أبداً (  معىنإنَّ_٢

 .)٤(، وبذلك يعود احللّةفإذا بطل اللّعان بتكذيب الّرجل َنفَسه،مل يبق أثر للمالعن
 

 :وُيجاب عنه 
، فذلك ال ستثناء لو كان معترباً  بتكذيب الرجل نفَسه، لذُكر يف الّنصإنَّ اال  

 .أخري التحيتمل 
 
 :  القائلني بتأقيت احلرمة باللّعان مبا يلياحلنفيَّة ُيعترض على استدالل :ثانياً_
ذاك تفريق بني :( بل بنفس اللّعان، بدليل قولهالطَّالق ال يقع بنْيِعَنريق بني املتالالتَّفإنَّ  

فّرق بني أنْ ُي بعدها السُّنَّةت فكان: قال ابن شهاب: قال ابن جريج ،)٥ ()نيِعِنكل املتال
 .)٦( نيِعناملتال

 

                                                           
 .٩/٤٩٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ١
 .١٠/٣٦١حيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،ص ٢
 .٣/٤٤١أحكام القرآن، اجلصَّاص،  ٣
 .٣/٢٤٦بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٤
 .٣٦٣٦: ، رقم٧٢١، صحيح مسلم، ٥٣٠٩:، رقم٤/١٧٠٩صحيح البخاري، : متفق عليه ٥
 .٤/١٧٠٩ صحيح البخاري، :أخرجه البخاري ٦
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أكيد يف الت هو لزيادة إنِّما املالَعنةوبذلك يكون طالق عومير المرأته بعد   
 غريه زوجاًنِكح أنْ تاج هبا بعد الزَّو باللّعان طالقاً، جلاز له الفُرقة، ولو كانت )١(احلرمة

 .)٢( احلنفيَّةبه وهذا مل يقل  من غري حاجة إىل تكذيب نفسه،
 

  :الرَّاجحالقول 
 النِّكاحهو مذهب اجلمهور القائل بتأبيد حرمة _ واهللا أعلم _ الذي أرى رجحانه  

 : جني وذلك ملا يليالزَّوإذا وقع اللّعان بني 
 . ها الّصرحية على ما ذهبوا إليهلت هبا اجلمهور، ودالاستدلَّ اليتصّحة األحاديث _١ 
 اهللا وغضَبه  إنَّ لعنةكمة اللّعان؛حيثضيه ِحت هو ما تقاملالَعنةيد احلرمة بقول بتأبإنَّ ال_٢ 

حىت وإن أكذب أحدمها  ، وهذا ال يتفق مع القول بعودهتا)٣(مها ال حمالةقد حلّ بأحد
 . نفسه

                                                           
 .٢/٢٨٠رح بلوغ املرام، الّصنعاين، ُسبل الّسالم ش ١
 .٢/٢٨٠ُسبل الّسالم شرح بلوغ املرام، الّصنعاين،  ٢
 .٥/٣٥٣زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم،  ٣
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  .الّزنا:بب الثاينالّس
ثالثة يت إىل هل هو على التأبيد أم على التأقاختلف الفقهاء يف حكم حترمي نكاح الّزانية   

 : أقوال
أقيت، وسواء تابت التأبيد أم على التال حيرم نكاح الّزانية، سواء على :  القول األول 

 .أم مل تتب
 .)١(احلنفيَّة واملالكيَّة وإليه ذهب   
 .حيرم نكاح الّزانية مؤقتاً حىت تتوب: القول الثاين 
 .  )٣(الظّاهريَّة، و)٢(احلنبليَّة وإليه ذهب   
 .حيرم نكاح الّزانية مؤبداً، سواء تابت أم مل تتب: ل الثالثالقو 
وهو املروي عن ابن مسعود،  ،)٤(ذهب احلسن البصري فيما ُحِكي عنه وإليه   
 .)٥( الرباء بن عازب، وعائشة و
 

  .سبب اختالف الفقهاء يف حكم نكاح الزانية
  ’ÎΤ#̈“9$# Ÿω ßxÅ3Ζ:هو اختالفهم حول االستدالل بقوله تعاىل      tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ#y— ÷ρr& Zπ x.Î ô³ãΒ 

èπ u‹ ÏΡ#̈“9$#uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζ tƒ ωÎ) Aβ#y— ÷ρr& Ô8Î ô³ãΒ tΠ Ìhãm uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪ )٦(.  
   
 : يف استدالهلم باآلية إىل ما يلياحلنفيَّة واملالكيَّةفذهب _  

 

                                                           
، التَّاج واإلكليل ملختصر ٢/١١٤كرت الدقائق، النسفي، ضمن البحر الرائق، ، ٣/٥٠الدُّر املختار، احلصكفي، ١

   .٥/٤٢خليل، املَوَّاق، 
 .٧/١٠٧، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٥/٨٢كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،  ٢
   .٩/٦٤احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٣
  .١٦/٢٢١ اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي،  ٤
 .٧/١٠٨ قدامة، ، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن٢/١١٤كرت الدقائق، النسفي، ضمن البحر الرائق، ٥
 . ٢: سورة النور، آية ٦
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؛ )١(رغيب هبا ال للتحرميالتلذّم، وعدم  جملرَّد اي يف اآلية عن نكاح الّزانية هونهإنَّ ال_١
 ، امرأيت ال تدع يد المسإنَّ:فقال_ _ النّيب رجالً جاء إىل أنَّبدليل ما رواه ابن عباس 

 .)٢()فاستمتع هبا:(قال  ها نفسي،تبَعأنْ تأخاف :  قال،)غّرهبا:(قال 
 متارس أنَّها مبعىن ؛د المسدع ي امرأته ال تأنَّ_ _ النّيبرجل أخرب أنَّ الفرغم   

 .)٣(مبفارقتها_ _ النّيبالفاحشة مل يأمرة 
  tΠÌhãm: يف قوله تعاىل"ذلك " اسم اإلشارةإنَّ_ ٢  uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪  

 الذي حيرم هو فعل الزنا، ال حترمي الزواج  أنّ أي؛)٤(النِّكاحيعود إىل فعل الّزنا ال إىل 
 .بالزانية

 
 : باآلية فهو كما يليالظّاهريَّة واحلنبليَّةا وجه استدالل أّم_  
ت احلرمة بقوله  حيث أكد ؛)٥(زّوج بالزُّناةالتية صرحية يف هني املؤمنني عن إنَّ اآل_١ 

  tΠÌhãm:تعاىل uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪ )٦(. 
 مرثد بن أيب مرثد طلب من أنَّ حيث روي ؛)٧(ويؤكد ذلك ما ورد يف سبب نزول اآلية  

فرتلت _ _ النّيب ِعناق ، فسكت :أذن له بنكاح امرأة َبغّية يقال هلاأنْ ي_ _  النّيب
 .)٨ ()تنكحها ال:( قال لهرثد وعلى ِم_ _  النّيب فقرأها ،اآلية

 èπ:راد بلفظ اخلرب يف قوله تعاىلإنَّ امل_٢  u‹ ÏΡ#̈“9$#uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζ tƒ ωÎ) Aβ#y— ÷ρr& Ô8Î ô³ãΒ   

                                                           
 .٢/١٨٧، ُسبل الّسالم شرح بلوغ املرام، الّصنعاين، ٢/٧٢بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ١
 . صحيح: ، قال األلباين٤٩ ٢٠: ، رقم٣١٠سنن أيب داود،:  ُينظر:أخرجه أبو داود ٢
 .٦/٣٢ َعون املعبود شرح سنن أيب داود، العظيم آبادي، ٣
 .٢/٧٢بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٤
 ٢/١٨٧ُسبل الّسالم شرح بلوغ املرام، الّصنعاين،  ٥
 .٣: سورة النور، آية ٦

  .٣/٣٩٠أحكام القرآن، اجلصَّاص، ٧ 
 .صحيح : ، قال األلباين٢٠٥١: ، رقم٣١٢ سنن أيب داود، :أخرجه أبو داود ٨
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 .، مبعىن أّنه ال يتزوج الزانية إالّ زاٍن؛ فهي مجلة خربية يراد هبا اإلنشاء)١(الّنهي
 :بقوله تعاىل)٢(وبة َتجّب ما قبلهاالتأنَّ أما دليل جواز نكاح الزانية إذا تابت، فهو _٣ 

¨βÎ) ©!$# ãÏøótƒ z>θ çΡ —%! $# $·è‹ ÏΗsd 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ â‘θ àtóø9$# ãΛ Ïm §9$# ∩∈⊂∪ ولقوله٣  ....): َّإن
 .)٤ () تاب، تاب اهللا عليه مثَّعبد إذا اعترف بذنبه ال
  
 باآلية؛ من حيث استدلُّواأبيد، فقد التأّما َمن قال بأن نكاح الزانية حيرم على _  
ة دشهايف حكم رّد وبة، لَذَكرها كما التوبة، ولو كان اِحللّ يعود بالت حالة  مل تستثِننَّهاإ

 ωÎ) t: القاذف؛ حيث قال تعاىل Ï%©!$# (#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ  و(#θ ßs n=ô¹r&u  )٥(  . 

                                                           
 .٢/٦٦٠البهويت، ، ملُنَتهىدقائق أويل النُّهى لشرح ا ١
   .٧/١٠٨الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٢
 .٥٣: سورة الزُّمر، آية ٣
 . ١٤ ٦٩: ، رقم١٣٦٤، صحيح املسلم ،٢٦٦١: ، رقم٢/٨٠٤صحيح البخاري، : متفق عليه ٤
 .٥: سورة النور، آية ٥
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 رجيحالتاملناقشة و
 :حيرم نكاحها مبا يليال احلنفيَّة واملالكيَّة بأنَّ الزانية ُيعترض على استدالل : أوالً

 به لذلك من استدلُّوا، وما  فقطملذَّهي الوارد يف اآلية على اال توجد قرينة حتمل النَّ_ ١ 
ال " معىن ألنَّ؛ وذلك أيضاًم  ال داللة فيه حلمل اآلية على الذَّ_ _حديث ابن عباس

 مبذّرة ملال زوجها، فال متنع أنَّها كانت سهلة األخالق، أو أنَّها كناية عن " يد المسعتد
 .)١( شيئاًاأحداً طلب منه

 متارس الفاحشة، لَكَان أنَّها إذا ُحِمل على ألنَّه ه على هذا املعىن؛ وجيب محلُ  
 .)٢(ج قاذفاً هلاالزَّو

  tΠ : القول بأنّ اسم اإلشارة يف قوله تعاىلإنَّ_٢   Ìhãm uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 

∩⊂∪   ذلك يؤدي إىل ركاكة ألنَّال يصح؛   من الزُّناةالنِّكاحيعود إىل فعل الّزنا ال إىل 

 ’ÎΤ#̈“9$# Ÿω ßxÅ3Ζ:صان عنه القرآن؛ إذ يصبح معىن اآليةأنْ يلفظ الذي جيب يف ال tƒ ωÎ) 

ºπ uŠÏΡ#y—    َّ٣( فعل الزنا بالزانية ال يقوم به إال زاٍنأن( . 

 èπ:يةأنَّ اآل الظّاهريَّة واحلنبليَّةُيعترض على استدالل :ثانياً  u‹ ÏΡ#̈“9$#uρ Ÿω !$ yγßsÅ3Ζ tƒ ωÎ) Aβ#y— 

÷ρr& Ô8Îô³ãΒ   قوله تعاىلبعموم نسوخةٌ َم:  (#θ ßs Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3ΖÏΒ )٤(. 
 . )٥( ادعاء الّنسخ ال برهان عليهإنَّ :وجياب عنه

 
 ال دليل أنَّهسواء تابت أم مل تتب برمة نكاح الّزانية، ن قال بتأبيد ُح ُيعترض على َم:ثالثاً

وصف إذا زال، زال معه حكمه،كما يف قبول  الألنَّوبة؛ التمينع من العودة إىل احلل بعد 

                                                           
 .٦/٣٢َعون املعبود شرح سنن أيب داود، العظيم آبادي،  ١
 .٢/٢٨٤بل الّسالم شرح بلوغ املرام، الّصنعاين، ُس ٢
  .٢/١٣٢٩، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، الشَّوكاين، ٥/١٠٤زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم،  ٣
  .٣٢: سورة النور، آية ٤
 ٩/٩٥احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٥
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 من تأبيد احلرمة فهو حممول على الصَّحابة وما روي عن بعض ،شهادة القاذف بعد توبته
 .)١(وبةالتما كان قبل 

 
 

 :الرَّاجحالقول 
 بتحرمي نكاح الّزانية حىت تتوب،  احلنبليَّة والظَّاهريَّةقولرجحان _ واهللا أعلم_يظهر يل  

 :ا يليوذلك مل
 .قوة أدلة القائلني بذلك وسالمتها من االعتراض _ ١  
 كان بعد توبتهم، أنَّهغريهم، مع بني ما ثبت من تزويج الزناة ِمن ميكن اجل_ ٢  

حاً مرجِّلّنسخ، وهلذا قال ابن تيمية  على ال ال دليألنَّهوهذا أفضل من القول بنسخ اآلية؛ 
 .)٢() وهو الصواب بال ريب:(هذا الرأي 

                                                           
 .٥/١٠٤اد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم، ، ز٧/١٠٨الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ١
 .٣/١٧٦، دار الكتب العلمية، أمحد بن عبد احلليم بن تيميَّة احلراينالفتاوى الكربى،  ٢
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 املطلب الثاين
 أقيتالت على الّنساء من حرَّماتاملُ

   .)١ () الاليت يكون سبب حترميهن وصفاً قابالً للزوالهنَّ (:تعريفهن 
 

 .حرمي املؤقتةالتأسباب 
 :                 على نوعني باجلَمع ،وهّنحرَّماتاملُ:بب األول الّس
 

  .اعاألقارب من نسب أو رضاجلمع بني : النوع األول
حيرم : ( أنَّهيكون يف حاالت خمصوصة، وضع الفقهاء هلا ضابطاً عاماً، وهو و  

ا قّدرت ذكراً حترم عليه   مهُتاجلمع بني كل امرأتني بينهما عالقة نسب أو رضاع أيَّ
 .)٢ ()األخرى 

 :ة التَّالي يف كل من احلاالت الّنساءوبناء على هذا الضابط حيرم اجلمع بني  
 βr&uρ (#θ:لقوله تعاىل؛ )٣( أم بالّرضاعالنَّسبمع بني األختني سواء باجل: أوالً ãèyϑ ôf s? 

š÷t/ È ÷tG ÷zW{ $# ωÎ) $tΒ ô‰s% y# n=y™ 3 )على أّول اآلية بقوله تعاىلمعطوفاً )٤  : 

ôM tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé& )٥.(  

                                                           
 .٦٧األحوال الشَّخصيَّة، أبو زهرة،  ١
غِني احملتاج إىل معاين ، ُم٥/١١١، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٣/٢١٧العناية شرح اهلداية، البابريت،  ٢

 . ٨/١٢٢، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٤/٢٩٥ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، 
، اُألم، ٢/٧٥، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣

 .٩/١٣٢، احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٥/٧٤ اإلقناع، البهويت، ، كشَّاف القناع عن منت٥/٣الشَّافعي، 
 .٢٣:سورة الّنساء، آية ٤
 .٢٣:سورة الّنساء، آية ٥
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 ١٢٤

 .)١( أو املرأة وابنة اخيها أو ابنة أختهاها،التاملرأة وخ، أو اجلمع بني املرأة وعمتها:ثالثاً

 .)٢ ()َهاالت َولَا َبْيَن الَْمْرأَِة َوَخ،لَا ُيْجَمُع َبْيَن الَْمْرأَِة َوَعمَِّتَها(   ودليل ذلك قوله 

ني، أو اجلمع التحرمة اجلمع بني العمتني أو اخل_ أيضاً_ ويدخل ضمن هذا اجلمع: رابعاً
فهو _)٤(وإن مل يرد به نص صحيح ثابت_  مثل هذا  اجلمع، فإن )٣(بني العمة واخلالة

 .ابق؛ فلو فُرضت إحداهن ذكراً ملا جاز له نكاح األخرىالّسم بناء على الّضابط حمّر

   

 الّضابط ماق عليهبا عالقة نسب أو رضاع ومل ينطمأما اجلمع بني كل امرأتني بينه  
مع بني ابنيت العم أو العمة، أو اجلمع ابق، فاجلمع بينهما جائز بال خالف؛ وذلك كاجلالّس

                                                           
، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي، ٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١
، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن ٥/٥، اُألم، الشَّافعي، ٢/٧٥ُرشد، ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ٢/١٨

 . ٨/١٢٢، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٧/٨٧قدامة، 
 .٣٣٢٦: ، رقم٦٥٧، صحيح مسلم، ٥١٠٩:، رقم٣/١٦٤٦صحيح البخاري، : متفق عليه ٢
 :ميكن تصور مثل هذا اجلمع كما يلي ٣
ُيتصور يف بنيت رجلني تزوَّج كل منهما أُم اآلخر فكل ِمن البنتني عمة لألخرى؛ ألنَّ صلتها هبا أنَّها : مثال العمتني_أ

 . بنت جدهتا ألبيها
ُيتصور يف بنيت رجلني تزوَّج كل منها بنت اآلخر فكل من البنتني خالة لألخرى؛ ألنَّ صلتها هبا : مثال اخلالتني_ب

 .أنَّها بنت جدهتا ألمُّها 
ُيتصور يف بنيت رجلني تزوَّج األول أُم الثاين والثاين تزوج بنت األول فبنت األول هي أخت : ثال العمة واخلالةم_ج

 ابنة جد البنة الزَّوج الثاين من جهة األب فهي عمتها، _ بنت األول_ لزوجة الثاين وخالة ابنته وهي أيضاً
، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، ٢/١٨نَّفراوي، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، ال: ُينظر 
 . ٥/٧٥البهويت، 

هنى أنْ ُيجمع بني العمة واخلالة وبني العمتني _ _روى اإلمام أمحد يف  مسنده  عن ابن عباس أنَّ النّيب  ٤
 أنَّ احلديث يف ، إال١/٢١٧، مؤسسة قرطبة، أمحد بن حنبل الشَّيباين، مسند اإلمام أمحد بن حنبل: واخلالتني، ُينظر

سنده خصيف بن عبد الرَّمحن ا جلَزري احلراين، ضعَّفه كثري من علماء احلديث منهم النَّسائي وابن معني وابن خزمية 
:  هتذيب التَّهذيب، أمحد بن علي العسقالين املعروف بـ ابن حجر، اعتناء: حيث ذكروا أنَّه ال حيتج حبديثه، ُينظر

 .١/٥٤٣، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، إبراهيم الزيبق وعادل مرشد
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 ١٢٥

 فلو فرضت إحداهن ذكراً، جاز نكاحه لألخرى بال ألنَّه؛ )١(بني ابنيت اخلال أو اخلالة 
 . مانع شرعي

مثل هذا اجلمع؛ ملا فيه من _  يف روايةاحلنبليَّةكما عند _لكْن كَره بعُض الفقهاء   
 .)٢(الرَّحماحتمال حصول قطيعة 

 )٣( فجائز عند مجهور الفقهاء، اللوايت تربطهن عالقة مصاهرةالّنساءني أما اجلمع ب  
مع  اجلألنَّ؛)٤(جالزَّوكاجلمع بني زوجة رجل وابنته من غريها، أو اجلمع بني املرأة وأم 

ج ذكراً الزَّوا وإن حصلت فيه احلرمة بفرض البنت ذكراً يف احلالة األوىل وبفرض أم مبينه
 ؛ فال ينطبق عليهم ضابط حترمي اجلمع،ضاعا عالقة نسب أو رمليس بينه أنَّهيف الثانية إال 

 .   )٥(ضاع دون املصاهرةد بكون العالقة يف نسب أو ر مقيَّألنَّه

 ومثل ، وزرع األحقاد بني األقاربالرَّحمة يع قط ملنعوألن حرمة اجلمع كانت  
 . هذه األمور ال حتصل عند اجلمع ممن بينهن عالقة مصاهرة 

                                                           
 . ٥/١٨٩، اُألم، الشَّافعي، ٧/٨٩الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ١
  .٧/٨٩الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٢
لنَّفراوي، ، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، ا٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٤/٢٩٥، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٢/١٨
 .  ٩/١٤٦، احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٥/٧٦
 ُمغِني ،٢/٧٦، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،٢/٢٦٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٤

 .٤/١٥٣، الفتاوى الكربى، ابن تيميَّة،  ٤/٢٩٥احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، 
 .٣/١٥٢أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري،  ٥
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 ١٢٦

 .وقف القانونم

 باجلمع بني األقارب على حرَّماتخصية يف بيان املُالشَّحوال قانون األاعتمد   
 :ابق الذي وضعه الفقهاء، فقد نصَّت املادة احلادية والثالثون على ما يليالّسالضابط 

رضت واحدة  حبيث لو فُ، أو الرضاعالنَّسبحيرم اجلمع بني امرأتني بينهما حرمة (  
  . )١ () مل جيز نكاحها من األخرىمنهما ذكراً

 

                                                           
 .١٧قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ١
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 ١٢٧

 بنسب حرَّمات املسلمات غري املُ:املراد باألجنبيات واجلمع بني األجنبيات،:النوع الثاين 
 .أو رضاع أو مصاهرة

 .)١(جنبيات إذا زاد عددهن عن األربعاتفق الفقهاء على حرمة اجلمع بني األ 

θ# :ودليل ذلك قوله تعاىل   ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# 4 o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/â‘ uρ  

)٣(قط زوجات فرت اإلباحة على أربعية قَصإنَّ اآل  حيث،)٢(. 

 _  هذا املعىن لنفي أي احتمال آخر مبا رواه ابن عمر_ _النّيبوقد أكد   
أنْ _ _ النّيب فأمره ،سلمن معهأ نسوة فالن بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرْي غَأنَّ(_
 . )٤ ()تخري أربعاً منهن ي

 

 .موقف القانون

من حرمة اجلمع بني أكثر من خصية مبا اتفق عليه الفقهاء الشَّأخذ قانون األحوال   
 :  فقط؛ حيث نصَّت املادة الثامنة والعشرون على ما يليات أو معتّدأربع زوجات

أنْ اجه على امرأة أخرى قبل عقد زوأنْ يأربع زوجات أو معتدات حيرم على كل من له ( 
  . )٥ ()ِعدَّهتاق إحداهن وتنقضي طلّي

 

                                                           
 . كليل ملختصر خليل، املَوَّاق، التَّاج واإل٢/٢٦٥بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١
  .٣:سورة الّنساء، آية ٢
 . ٥/٧١القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٣
 . صحيح: ، وقال األلباين١١٢٨:، رقم٢٦٧سنن الترمذي، : أخرجه الترمذي ٤
 .١٧قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٥
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 ١٢٨

  ِعدَّةال أو الزَّوجيَّةب_ املرأة_اشتغال احملل :بب الثاين الّس

 من رجل ِعدَّة على حرمة نكاح املرأة إذا كانت منشغلة بنكاح أو )١(اتفق الفقهاء  
 .  طالق أو وفاة، سواء منِعدَّهتاآخر، وال حيل نكاحها إال بانقضاء 

  àM≈oΨ:ودليل حترمي نكاح زوجة الغري قوله تعاىل  |Á ós ßϑø9$#uρ zÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $#  )عطفاً  )٢

 ôM:على قوله تعاىل  tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé& )اآلية على حترمي دلَّتحيث ؛ )٣ 
 .)٤(نكاح زوجة الغري

 Ÿωuρ (#θ:وفاة، فهو قوله تعاىلال  أوالطَّالقأما دليل حترمي نكاح املعتدة من    ãΒÌ“ ÷ès? 

nο y‰ø)ãã Çy% x6 ÏiΖ9$# 4®Lym x è=ö6tƒ Ü=≈ tFÅ3ø9$# …ã& s# y_ r&  )َعقْدُحرمة  اآلية على دلَّتحيث ؛ )٥ 
 .)٦(ِعدَّهتا على املعتدة حىت تنقضي النِّكاح

 .موقف القانون

اج بزوجة الغري الزَّورمة ن حخصية مبا اتفق عليه الفقهاء ِمالشَّأخذ قانون األحوال   
 :بعة والعشرون على ما يلياالّسأو معتدته؛ حيث نصَّت املادة 

  .)٧ () على زوجة آخر أو معتدتهالَعقْدحيرم  (
                                                           

، بداية اجملتهد وهناية ٣/٢٠٨قدير، ابن اهلُمام، ، فتح ال٢/٢٦٨بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١
، مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية ١٦/٢٤٠، اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي، ٨٥_٢/٨٣املقتصد، ابن ُرشد، 
 .٩/٦٨، احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٥/١٠٩املُنَتهى، الّرحيباين، 

  .٢٤:سورة الّنساء، آية ٢
 .٢٣:سورة الّنساء، آية ٣
 . ٥/١٢٠القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٤
 .٢٣٥: سورة البقرة، آية ٥
 . ٣/١٩٣القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٦
 .١٦قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٧
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 ١٢٩

  :رك باهللا تعاىلالّش:بب الثالث الّس

 : على حرمة نكاح املرأة املشركة حىت تؤمن، بدليل قوله تعاىل)١(اتفق الفقهاء  
Ÿωuρ (#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$# 4 ®Lym £ÏΒ÷σãƒ    )ية صراحة على حترمي  اآلدلَّت حيث ؛)٢

 .)٣( نكاح املشركات حىت ُيؤِمن

 tΠ: بدليل قوله تعاىل ،)٤(وُيستثىن من ذلك نساء أهل الكتاب   öθ u‹ ø9$# ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 

àM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ( ãΠ$ yèsÛuρ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈tG Å3ø9$# @≅Ïm ö/ ä3©9 öΝä3ãΒ$ yèsÛuρ @≅Ïm öΝçλ°; ( 

àM≈ oΨ |Á ósçR ùQ$#uρ zÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9$# àM≈oΨ |Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9$#  )حيث )٥،
 .)٦( اآلية على إباحة نكاح املرأة الكتابية العفيقةدلَّت

                                                           
، ُمغِني ٢/٧٩، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ٢/٢٧٠بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ١
، اإلنصاف يف ٧/٩٩، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٤/٣٠٧اج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، احملت

 .٩/١٢، احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٨/١٣٥معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، 
 .٢٢١: سورة البقرة، آية ٢
 .٣/٦٩القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن٣
الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن :اليهود والنصارى ويقصد هبم أهل التوراة واإلجنيل، ُينظر: أهل الكتاب٤

  .٥/٧، اُألم، الشَّافعي، ٧/١٠٠قدامة،
 .٥:سورة املائدة، آية ٥
 .٣/٧٩القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٦
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 ١٣٠

  . املكّمل للثّالثالطَّالق: بب الرابع الّس
 غريه، زوجاً ال حتل له حىت تنكح  زوجته ثالثاًطلَّقَمن  أنَّعلى )١(اتفق الفقهاء  

* βÎ: يفارقها مبوت أو طالق،ودليل ذلك قوله تعاىلمثَّ، ويدخل هبا دخوالً شرعياً sù 

$ yγs)̄=sÛ Ÿξ sù ‘≅ Ït rB … ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy— … çν u ö xî 3 )واملقصود باآلية هو  ،)٢

≈, ß: سبقها قوله تعاىلألنَّهث؛  املكّمل للثالالطَّالق n=©Ü9$# Èβ$ s? §s∆ ( )عقّب عليه مثَّ )٣ 

  .)٤( اآليةهبذه
 

 .موقف القانون
 ال  زوجته ثالثاًطلَّق َمن أنَّ :خصية مبا اتفق عليه الفقهاءالشَّأخذ قانون األحوال   

ثون على ما ؛ حيث نصَّت املادة الثالِعدَّهتا غريه وتنقضي منه زوجاًحتل له حىت تنكح 
 :يلي

تزوج هبا إال إذا أنْ ي الس جمة زوجته ثالث مرات متفرقات يف ثالثطلَّقرم على من حي( 
 . )٥ () من زوج آخر دخل هباِعدَّهتاانقضت 

 

                                                           
، الفواكه الدَّواين على ٤/١٧٧ اهلُمام، ، فتح القدير، ابن٢/١٨٧بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١

، ٥/٨٤، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٥/٢٦٤، اُألم، الشَّافعي، ٢/٣٠رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي، 
 .٩/٤١٥احمللَّى باآلثار، ابن حزم، 

  .٢٣٠: سورة البقرة، آية ٢
 .٢٢٩:سورة البقرة، آية ٣
 .١٤٨_٣/١٤٧ ،قُرطيبال، اجلامع ألحكام القرآن ٤
 .١٧قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٥
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 ١٣١

  .اإلحرام باحلج أو العمرة:بب اخلامس الّس
 اإلنكاح حىت  والالنِّكاحم باحلّج  أو العمرة ال حيل له ِرأنَّ احملعلى )١( اتفق الفقهاء  

 .)٢ ()ح وال خيِطب ال َينِكح احملِرم وال ُينِك:(خيرج من إحرامه بدليل قوله 
 احملرَّم على احملِرم،هل هو الوطء أم جمرد بالنِّكاحإال أهنم اختلفوا يف املقصود   

 ؟ الَعقْد
 .)٣( الَعقْدحرمي هو جمرد التقصود بأنَّ املفذهب اجلمهور إىل _  
 .)٤( الَعقْدحرمي هو الوطء ال جمرد التقصود بأنَّ امل إىل يَّةاحلنفوذهب _  

 
 .الفسبب اخل

فقد ورد يف  ،ةنيف شأن زواجه من ميمو_  _النّيب هو االختالف فيما روي عن  
، وورد يف )٥ ()مة وهو حمِرنج ميموتزوَّ__ أنَّ النّيب (:الصحيحني عن ابن عباس

 .)٦ ()جها وهو حالل تزوَّ__  أنَّ النّيب: (ةنح مسلم عن ميمويصح
 

 : أمور أمههاِعدَّة ب بني احلديثنيضارعذا التوقد دفع اجلمهور ه
م على غريه إذا قدَّوقوهلا ُي، )٧(تزوجها وهو حالل__  النّيبأنَّة روت ن ميمونَّإ_١

 .)١(وهي أدرى مبا حصلا هي صاحبة القصة ألنَّه ؛عارضه

                                                           
الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد،  ،٢/٣١٠بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،   ١

 ، ٧/١٤٠الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ، ٧/٣٠٣ اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي،  ،٢/٢٩النَّفراوي،
 .٥/٢١٤لَّى باآلثار، ابن حزم،احمل
 .٣٣٣٨:، رقم٦٥٩صحيح مسلم، : أخرجه مسلم ٢
  ، ٢/١٣١اُألم، الشَّافعي، ،٢/٨١، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ٢/٢٣٨املنتقى شرح املوطأ، الباجي،  ٣

 .١٤٠/ ٧الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، 
 .٢/٣١٠ائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ، بد٤/١٩١املبسوط، الّسرخسي،  ٤
 .٣٣٤١:، رقم٦٥٩، صحيح مسلم، ٥١١٤:، رقم٣/١٦٤٧صحيح البخاري، : متفق عليه ٥
 .٣٣٣٨:، رقم٦٥٩ صحيح مسلم، :أخرجه مسلم ٦
 .٣٣٤٣:، رقم٦٥٩ صحيح مسلم، :أخرجه مسلم  ٧
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 .)٢(رمعىن تزوجها وهو حمرم أي وهو يف احلَميكن تأويل حديث ابن عباس بأن م_٢
مليمونة وهو حالل قد جاء من أكثر من طريق، وعن _ _النّيب حديث نكاح نَّإ_٣

م ابن عباس وهو أكثر من صحايب، بينما حديث ابن عباس مل يروه غريه، والقول بتوّه
 . )٣( من القول بتوهم اجلماعةواحد خٌري

                                                                                                                                                                      
 .٩/٩٣فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ١
 .٩/١٩٧، صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، ٩/٩٣ي بشرح البخاري، ابن حجر، فتح البار ٢
 .٩/٩٢فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٣
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 . ةَم نكاح اَألما خيتص حبكم: ادسالّسبب الّس
 طالشُّرورت ا إذا توفَّة إلَّ نكاح األَم ال حيل للمسلم احلرِّأنَّه على )١( اتفق مجهور الفقهاء  

 : لذلك وهي
 .)٢(ة َمرط جلواز نكاح اَألالشَّ هبذا احلنفيَّة واكتفى ،ة يكون يف عصمته امرأة حرَّأالّ_ ١
 أو عدم القدرة على ،)٣(ة على املهر عدم القدر:أحد أمرينوُيراد به : ولعدم الطَّ_٢

 .)٤(نكاح احلرة 
 .)٥(راد به اخلوف من الوقوع يف الزنا وُي: خوف الَعنت _٣
  tΒuρ öΝ©9: قوله تعاىلطالشُّرور هذه ودليل عدم جواز نكاح األمة إال بتوفُّ  

ôì ÏÜ tG ó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ βr& yxÅ6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ósßϑ ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3n=tΒ 

Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 4 )بعدم ية قّيدت جواز نكاح األمةإنَّ اآلحيث ؛ )٦ 

 .)٧(ل احلرة وخشية العنتْوالقدرة على طَ

                                                           
، ُمغِني ٢/٧٧، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ٢/٢٦٧بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١

، اإلنصاف يف ٧/١٠٤، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٤/٣٠٢ الشِّربيين، احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج،
 .٨/١٣٨معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، 

 .٢/٢٦٧بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٢
 .٥/١٢٦يل، املَوَّاق، ، التَّاج واإلكليل ملختصر خل٢/٢٦٧بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
 .٥/١٣٦القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٤
 .٥/١٣٨القُرطيب، ، ، اجلامع ألحكام القرآن٥/١٢٦التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق،  ٥
 .٢٥: سورة الّنساء، آية ٦
 .٧/١٠٤ ، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،٥/١٣٨القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٧
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  عليهاالعَقْد املستحبة فيمن يراد طالشُّرو

 :وفيه ثالثة مطالب
 .    :األول املطلب 
 .   : املطلب الثاني 
 .      :املطلب الثالث 
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 املطلب األول
 كون ذات دينأنْ ت

 السُّنَّة مبا ورد بالدِّين على َمن توصف بذات الَعقْد الفقهاء على استحباب استدلَّ 
  .النَّبويَّة

: ُتنكح املرأة ألربع: ( قال_  _النّيبعن _ _ومن ذلك ما رواه أبو هريرة 
 .)١ () َتِربت يداك الدِّينملاهلا، وحلسبها، ومجاهلا، ولدينها، فاظفر بذات 

 
 :وجه االستدالل

املال، :هي أموٌر أربعةعو إىل الّرغبة يف نكاح املرأة وديث ذكر ما يدأنَّ احل 
 .)٢ (احلسب، واجلمال، والدِّينو

فاظفر بذات : ( على غريه، بقولهالدِّين أكد على ضرورة تقدمي ديثإنَّ احل مثَّ 
  .)٣ ( هو أعظم الغاياتالدِّيناج من صاحبة الزَّوأنَّ : ومعناه) ، َتِربت يداكالدِّين

 فهي هبذه )٤ (األعمال الصاحلة، املرأة املداومة على الطاعات و:الدِّينقصد بذات وُي 
 .  ُضلن عليها بباقي الصفاتنْ فَإ، والّنساءلصفة أفضل من غريها من ا

 
 

 الدِّينسبب تقدمي ذات 
 تكون على درجة عالية من الوعي الدِّين ذات ألنَّ على غريها؛ الدِّينُتقدَّم ذات  

 ،)٥ (ج فهي بذلك أكثر صالحاً، وأطول صحبة من غريهاالزَّومعرفة جيدة حبقوق و
 

                                                           
 .٣٥٢٥:، رقم٦٩٣ مسلم، ح، صحي٥٠٩٠:، رقم١٦٣٩ / ٣صحيح البخاري، : متفق عليه ١
 / ٤، حتفة األحوذي بشرح اجلامع الترمذي، املباركفوري،٢٩٣ / ١٠ صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،٢

٢٠٦ .  
 ٠٥٠ / ٩ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٣
 .٢٠٦ / ٤لفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ُمغِني احملتاج إىل معاين أ٤
 . ٥٠ / ٩،  فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر٥
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الدنيا كلها متاع، : ( لدنيا، قاوناً على فعل الطّاعات وصالح احلال يف الأكثر َعو
 .)١( )وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة

من الستمرار املودة لقها، وصالحها، يكون أضجة ألجل دينها، وُخالزَّوفاختيار  
 .)٢ (ودوام احملبة

 
 مراعاة غريها من الصفات 

 إمهال دين، ال يعينالت عليها على درجة من الَعقْد استحباب كون َمن ُيراد إنَّ 
 .غريها من الصفات؛ كاجلمال، واحلسب

 
 .استحباب اجلمال:أوالً

كون أنْ ت عليها الَعقْد ُيستحب فيمن ُيراد أنَّهعلى )٤(احلنبليَّة و)٣(افعيَّةالشَّنّص  
 .مجيلة

 . واملعقول النَّبويَّةالسُّنَّة على ذلك باستدلُّوا 
 
 : النَّبويَّةالسُّنَّة:أوالً
ملاهلا، وحلسبها، : ُتنكح املرأة ألربع:(قال__ النّيب عن __يرة  ما رواه أبو هر-١
 .)٥ () تربت يداكالدِّينمجاهلا، ولدينها، فاظفر بذات و

 :وجه االستدالل
 ، )٦(قد أقّر الناس على اختيارهم للمرأة اجلميلة_ _أنَّ النّيب   

                                                           
  .  ٣٥٣٣: رقم، ٦٩٥صحيح مسلم ، :  أخرجه مسلم١
مصطفى الُْبَغا وعلي الشَّرجبي، دار القلم، . مصطفى اخلن ود. دالفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشَّافعي،  ٢

 .  ٣٨/ ٢ م،١٩٩٦دمشق، الطبعة الثانية، 
 .  ٣٢٣ / ٣، التجريد لنفع العبيد، البجريمي، ٢٠٧ / ٤ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ٣
  . ٨٢ / ٧، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٩ / ٥ كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٤
 . من البحث ١٣٤صفحة: ُينظر،  سبق خترجيه٥
   .    ٥١ / ٩، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٢٩٣ / ١٠يح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، صح ٦
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 .لو كان غري جائٍز، لََنهى عنه يف احلديثو
 َتسرُّه اليت: (؟ قال خريالّنساء أيُّ :قيل لرسول اهللا:   قال_ _ةما رواه أبو هرير– ٢

 . )١ (....)تطيعه إذا أمر إذا نظر و
 

 :وجه االستدالل
رور الّس ُتدخل اليت  ذكر من بينهنَّ املرأة الّنساءلَمَّا ُسئل عن خري _  _أنَّ النّيب 

.  جالزَّورور إىل نفس الّسُيدخل جة من أهم ما الزَّوىل قلب زوجها إذا نظر إليها، ومجال إ
 ذلك مدعاة إىل ألنَّديد على اجلمال؛ الشَّ يف املقابل كره الفقهاء احلرص لكْن 
 .)٢(الغرور الذي قد ُيصيب املرأة اجلميلةالزَّهو و

 
،  تزّوج امرأة من األنصارأنَّه_  _النّيب رجالً أَخرب أنَّ __ ما رواه أبو هريرة – ٣

فإنّ يف أعني ، فاذهب فانظر إليها:(ال، قال:قال) أََنظرت إليها؟  : (  النّيبفقال له 
 . )٣ ()األنصار شيئاً 

 
 :وجه االستدالل

يف  و،)٤(جها إىل وجه من يريد تزّو الرَّجلظرَنحيث دلّ احلديث على استحباب  
 . عليهادالَعقْ إىل َمن ُيراد النَّظرهذا دليل على مراعاة جانب اجلمال، ِمن خالل إباحة 

 
 :املعقول: ثانياً

ومحاية ،  حتصني الفرجالنِّكاح حثّ اإلسالُم ألجلها على اليت من أهم الغايات إنَّ 
ولكي تتحقق هذه الغاية املرجّوه ال بّد من األخذ مبا ، حرَّماتجل من االنزالق يف املُالرَّ

                                                           
 .حسن صحيح: األلباينل، قا٣٢٣١: ، رقم٥٠٠سنن النَّسائي، : أخرجه النَّسائي ١
 . ٢٠٧ /٤ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ٢
 .٣٣٧٤:  رقم،٦٦٤ صحيح مسلم، :أخرجه مسلم ٣
 .٢١٤ / ٩صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ٤
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جلمال يف اختيار ومن أهم ما حيقق هذه الغايات مراعاة ا، يؤدي للوصول إىل حتقيق ذلك
 .)١ (إكمال للمودة؛ ففي مراعاة ذلك إسكاٌت للنفس وغٌض للبصر و عليهاالَعقْدَمن ُيراد 

 .الدِّينتعارض اجلمال مع 
وأُخرى ، ؛ بأنْ وِجدت امرأةٌ ذات دين غُري مجيلةالدِّينإذا تعارض اجلمال مع  

 .مجيلة ليست ذات دين، قُدِّمت األُوىل
_ الصالح ُتقّدم والدِّينيف _ اجلميلة وغري اجلميلة_تان أما إذا تساوت املرأ 
 .)٢ (األمجل منهما_ حينئذ

 
 .استحباب نكاح احلسيبة: ثانياً

 . على استحباب نكاح احلسيبة _أيضاً_ احلنبليَّة و)٣(افعيَّةالشَّنص  
 املراد :قيل و،كون طيبة األصلأنْ تاألقارب، أي ب شرف اآلباء و:ويقصد باحلسب

  .)٤ ( األفعال احلسنة حلسببا
 أي ؛نزع إليهمة الولد؛ فإنه رمبا أشبه أهلها وسبب استحباب احلسيبة هو جنابو 

 .)٥ (أتى على صفاهتم
 

 :الرَّاجحالقول 
 ت ال حرج يف مراعاة هذه الصفات مثل كوهنا مجيلة أو ذاأنَّه_ واهللا أعلم_أرى  

جني بشرط أال يتعارض الزَّوني حسب،  ففي مراعاة ذلك ضمان لدوم العشرة واحملبة ب
دين، فإن وجد مثل التهذا مع ما هو أفضل من ذلك، كتعارض هذه الصفات مع صفة 

 . وىلم تقدمي الذي أَِزعارض لَالتهذا 
                                                           

  .٦٢٣ / ٢البهويت، ، ، دقائق أويل النُّهى لشرح املُنَتهى٩ / ٥ كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ١
     .٣١ / ٦، َعون املعبود شرح سنن أيب داود، العظيم آبادي، ٥٠ / ٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٢
 .٦٢٣ / ٢البهويت، ، ، دقائق أويل النُّهى لشرح املُنَتهى٩ / ٥كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،  ٣
، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا ٣٠ / ٦ َعون املعبود شرح سنن أيب داود، العظيم آبادي، ٤

    .١٠٨ / ٣ ،األنصاري
 .٦٢٣ / ٢البهويت، ، ، دقائق أويل النُّهى لشرح املُنَتهى٩ / ٥لبهويت، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، ا ٥
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 ١٣٩

 املطلب الثاين
 كون بكراً ولوداًأنْ ت

 لذلك استدلُّواالولودة على غريمها، وعلى استحباب نكاح البكر و)١(اتفق الفقهاء 
 :ي مبا يل
 .أدلة استحباب نكاح البكر: أوالً
أَِبكًْرا أَْم ( : لهقَالَملّا علم بزواجه _ _ نّيبأنَّ ال __اللَِّه  َعْبِد بنِبُرَجاما رواه _١
 .)٢ () فََهلَّا َجاِرَيةً ُتلَاِعُبَها َوُتلَاِعُبَك: قَالَ، ثَيًِّبا: قُلُْت؟ثَيًِّبا
 

 :وجه االستدالل
 لو كانت بكراً، أنَّهامن ثّيب بّين له _ _ا علم بزواج جابر ملّ_ _ أنَّ النّيب 

 .)٣ ( هذا دليل على استحباب نكاح البكرلَكان أفضل، ويف
 
 فإهنّن ؛ باألبكارعليكم:(  اهللا النّيبقال : قال  __  األنصاريةِعدما رواه سا_ ٢

         . )٤()أرضى باليسريأعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً و
 

 : ستداللوجه اال
 تفضل اليتما هي عليه من الصفات حثّ على نكاح املرأة البكر ِل_  _أنَّ النّيب 
 .    الثّيبلىهبا ع

 
 

                                                           
، ووي  حيىي بن شرف النَّ، روضة الطَّالبني وعمدة املفتني،٧ / ٤ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ١

، مواهب اجلليل يف شرح ٢٥٥/ ٣، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ١٤ / ٦دار الفكر ، بريوت، لبنان، 
 .  ٩ / ٥، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٤٠٤ / ٣خمتصر خليل، الرُّعيين، 

 .٣٥٢٧:  رقم،٦٩٣ مسلم، ح، صحي٥٠٨٠: ، رقم١٦٣٦ / ٣صحيح البخاري، : متفق عليه ٢
  .٢٩٤ / ١٠، صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، ٣٣ / ٩ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٣
 .حسن:، قال األلباين١٨٦١: ، رقم٤٢٣ ابن ماجة، ن سن:أخرجه ابن ماجة ٤
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 ١٤٠

   
 .أدلة استحباب نكاح الولود:ثانياً

 ِإنِّي أََصْبُت : فَقَالَ__ النّيب َجاَء َرُجلٌ ِإلَى :قَالَ __ما رواه معقل بن َيسار 
 أََتاُه مثَّ ، فََنَهاُه، أََتاُه الثَّاِنَيةَمثَّ ، لَا: قَالَ؟ أَفَأََتَزوَُّجَها،َجَماٍل َوِإنََّها لَا َتِلُداْمَرأَةً ذَاَت َحَسٍب َو

 .)١ () فَِإنِّي ُمكَاِثٌر ِبكُُم الْأَُمَم، َتَزوَُّجوا الَْوُدوَد الَْولُوَد: فَقَالَ،الثَّاِلثَةَ
 

  :وجه االستدالل
 ال تلد، وحثّه يف املقابل على اليتجل عن نكاح املرأة هنى الر_  _أنَّ النّيب  

 )٢(والدالتِلَما يف ذلك من فائدة يف تكثري اُألمَّة بكثرة  ؛ممن َتكثُر والدهتا النِّكاح
 النَّظر ميكن معرفة الولودة من األبكار بألنَّهولوداً؛ وال تعارض بني كوهنا بكراً و 

 .)٣ ( سريان طباع األقارب إىل بعضهمغالب يف مثل هذا الألنَّإىل أقارهبا؛ 
 

 : احلكمة من تفضيل البكر على الثيب
 :يرجع ذلك باألساس إىل طبيعة املرأة البكر، من حيث 

، أما الثيب فقد تكون ُمعلَّقة القلب مالطفة ومالعبة لزوجها أكثر مؤالفة ونَّهاإ – ١
 .  )٤(ابقالّسبزوجها 
 .)تالعبكتالعبها و: (البكر بقولهاح استحباب نك__النّيب ألجل ذلك علّل 

 . ...)أعذب أفواهاً  : ( النّيبر كما أخرب ابك األألنَّ و-٢
  

                                                           
 .  حسن صحيح: قال األلباينو، ٢٠٥٠: ، رقم٣١٢سنن أيب داود، : أخرجه أبو داود ١
 .٣٣ / ٦َعون املعبود شرح سنن أيب داود، العظيم آبادي،  ٢
 / ٤، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٣٤/  ٦َعون املعبود شرح سنن أيب داود، العظيم آبادي،  ٣

 .٨ /٥، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٢٠٧
 .  ٣٣ / ٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، 

خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت، :  سنن ابن ماجة، بشرح أيب احلسن احلنفي املعروف بالّسندي، حتقيق٤
  .  ٢٩٥ /١٠، صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، ٤١٦ / ٢م، ١٩٩٦لبنان، 
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 َحَسنةُ الكالم قليلةُ الفُحش مع زوجها، لبقاء حيائها أنَّهاأي  :ومعىن أعذب أفواهاً 
 .  قبلهزوجاً، فَهي مل ختالط 

 .)١ (أي أكثر والدةً: ىن أنتق أرحاماًومع
  
ثّيب قد َتفُضل إنَّ ال، بل بكر أفضل من الثّيب دائماًأنَّ الليس معىن هذا لكْن  

 : وذلك مثل)٢ (البكر إذا وِجَد سبٌب أو مصلحة ،
 من غري املتدينة ولو فهي بدينها أفضل ،لقكون الثيب ذات ِدين وُخأنْ ت – ١ 

 .)٣ (كانت بكراً
، )٤(ته أو خدمة أهل بيتهرضى خبدمأنْ تتزوجها ألجل أنْ ي ك؛ احلاجة إليها– ٢ 

_ _النّيببب هو الذي كان وراء زواج جابر بن عبد اهللا من ثيب ، وملّا علم الّسوهذا 
 .)٥(ركةدعا له بالَببذلك استحسنه منه، و

يبات، الثّ_  _النّيبج ما تزوَّولو كان نكاح البكر أفضل من نكاح الثيب دائماً، لَ_ ٣
 أفضل نسائه اللوايت عاش معهن مل تكن بكراً وهي إنَّ فهومل يتزوج بكراً إال واحدة، بل
عام الذي توفيت فيه ُسّمي بعام احلزن، وقد إنَّ الحىت ، أّم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنها

. مل يتزوج عليها امرأة أخرى حال حياهتاأنَّههلا _  _النّيببلغ حب 

                                                           
  .٤١٦ /٢سنن ابن ماجة بشرح الّسندي،  ١
  .٥/٩ كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٢
   . ٦/٤٩عبد الكرمي زيدان، . املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د٣
   .٤٩ /٦عبد الكرمي زيدان، .بيت املسلم، د املفصَّل يف أحكام املرأة وال٤
  .٣٥٢٨، : ، رقم٦٩٤ُينظر نص احلديث يف صحيح مسلم ،  ٥
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 املطلب الثالث
 . عليها الَعقْد إىل املخطوبة قبل النَّظر

 .  إىل املخطوبة النَّظرة مشروعيَّ: أوالً
 لذلك مبا ورد يف استدلُّوا إىل املخطوبة، والنَّظرة مشروعيَّ على )١(اتفق الفقهاء 
 :، وأقتصر على ذكر أمهها وأصحها  النَّبويَّةالسُّنَّة
 أنَّهأَْخَبَرُه فَأََتاُه َرُجلٌ فَ_  _النّيب كُْنُت ِعْنَد :َ قَالَ_  _ما رواه أبو هريرة  _ ١

 فَاذَْهْب : قَالَ، لَا: قَالَ؟أََنظَْرَت ِإلَْيَها:(َتَزوََّج اْمَرأَةً ِمَن الْأَْنَصاِر فَقَالَ لَُه َرُسولُ اللَِّه 
 .)٢ ()فَاْنظُْر ِإلَْيَها فَِإنَّ ِفي أَْعُيِن الْأَْنَصاِر َشْيئًا

 
 :وجه االستدالل

أو  النَّظر دليالً على استحباب إليهانظر نْ يأللرجل ب_  _النّيب إرشاد  يفأنَّ 
 . )٣(جوازه على األقل إىل َمن ُيراد تزوُّجها

اْنظُْر ِإلَْيَها فَِإنَُّه ( : النّيب َخطََب اْمَرأَةً فَقَالَ أنَّه_ _ما رواه املغرية بن شعبة _ ٢
 .)٤ ()ْؤَدَم َبْيَنكَُماأنْ يأَْحَرى 

 
 :وجه االستدالل

 أجدر وأوىل يف  ِخطبتهانظر إىل َمن أرادأنْ يللمغرية ب_  _لنّيبا إرشاد أنَّ 
 . )٥(وفيق بينهماالت

                                                           

 ، مواهب اجلليل ١٢٢ / ٥ ، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ١٥٥ / ١٠املبسوط، الّسرخسي ،  ١ 
، ُمغِني ٢١٥ / ٢الدُّسوقي، ، شَّرح الكبري حاشية الدُّسوقي على ال٤٠٤ / ٣يف شرح خمتصر خليل، الرُّعيين، 

، ٤/١١٩ ، هناية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج، الرَّملي، ٢٠٧/ ٤احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ، 
  .١٧ / ٨، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٧/٧٣الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، 

   .٣٣٧٤:، رقم٦٦٤صحيح مسلم، : جه مسلم أخر٢
 .٩/٢١٤صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ٣
  .صحيح : قال األلباين، ١٠٨٧:، رقم٢٥٧سنن الترمذي، :  أخرجه الترمذي٤
 .٤/٢٠٦ حتفة األحوذي بشرح اجلامع الترمذي، املباركفوري،  ٥
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 )١() إىل املرأة ملن أراد نكاحهاالنَّظرال نعلم بني أهل العلم خالفاً يف إباحة ( :قال ابن قدامة
 
 . إىل املخطوبة النَّظرحكم  : ثانياً

 :  على قولني إىل املخطوبةالنَّظراختلف الفقهاء يف حكم  
 . إىل املخطوبة مستحبالنَّظرإنَّ : القول األول

 . )٤( يف روايةاحلنبليَّة،و)٣(افعيَّةالشَّ،و)٢( احلنفيَّةوإليه ذهب  
 . إىل املخطوبة مباحالنَّظرإنَّ : القول الثاين

 . )٧( يف قولافعيَّةالشَّ، و)٦( يف املذهباحلنبليَّة، و)٥(املالكيَّةوإليه ذهب  
 

  . إىل املخطوبةالنَّظراختالف الفقهاء يف حكم سبب 
ة شروعيَّ يف النصوص القائلة مبالنَّظرالفقهاء عائد باألساس إىل كيفيَّة  اختالف 
 . إىل املخطوبة النَّظر

  
 أنَّ: هي شرعيَّة، وةِعد مباح، بىن حكمه بناًء على قاالنَّظرفََمن قال بأنّ حكم - 

 مباح النَّظر حكم أنَّدلّ على ) انظر إليها: (النّيب، فقول مر بعد احلظر يفيد اإلباحةاأل
 نهي عنه خصوصاً إذا كان  إىل املرأة َمالنَّظر، ف)٨(أمر جاء بعد حظر__ قولهألنَّ؛

                                                           
  .٧٣ / ٧الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ١
   .٣٧٠ / ٦ابن عابدين، ، ، ردُّ احملتار على الدُّر املختار١٢٢ / ٥ بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٢
 .  ٤/١١٩، هناية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج، الرَّملي، ٤/٢٧٠ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ٣
 . ٥/١٠ ، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ١٧ /٨ من اخلالف، املرداوي ، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح ٤
 .٢١٥ / ٢الدُّسوقي، ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري ٥
 . ١٧ /٨اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي،  ٦
  .١٥ /٦ روضة الطَّالبني وعمدة املفتني، النَّووي، ٧
 .٦٢٤ / ٢البهويت، ، النُّهى لشرح املُنَتهىدقائق أويل  ٨
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≅  : ، بدليل قوله تعاىل)١(بشهوة وعن قصد è% š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Áö/ r&  


 أنَّ _عند مجهور أهل العلم_ومعلوٌم  ذا النهي كان لإلباحة،ا جاء األمر بعد هوملّ،)٢(
 .)٣ (مر بعد احلظر يفيد اإلباحة األ
 

 إىل املخطوبة مستحب، فقد نظر إىل املسألة من النَّظرأّما َمن قال بأن حكم - 
 : ناحيتني
، وال )٤(النِّكاح قبل النَّظريف أكثر من حديث على ضرورة _ _النّيبحثّ  : األوىل
 . احلثّ على فعل األمر دليالً على استحبابه  يفأنَّفى عليك خي

وبه تتحصَّل اُأللفة )٥ (،بالنِّكاح السُّنَّة إىل املخطوبة حتقيقاً إلقامة النَّظر  يفألنَّ : الثانية
معلِّالً _   _النّيبهذا واضح من خالل قول ، و)٦( النِّكاحاملوافقة الداعية إىل دميومة و

 .)٧(يوفّق بينكماؤلَّف وأنْ ي؛ أي ب) ؤدم بينكماأنْ يفإنه أحرى : (  بقوله النَّظرجواز 
 
 :الرَّاجح قولال

  
 القول نمذهب إليه احلنفيَّة والشَّافعيَّة ما _ واهللا أعلم _الذي أراه راجحاً 

 :     عليها وذلك ملا يليالَعقْد إىل املخطوبة قبل النَّظرباستحباب 
 ٠الل املعارضني هلم وضعف استدتهم قوة أدل-١

                                                           
  .١١٨ / ٥بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ، ٧٤ /٧الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ،  ١
 .٣٠:آية، سورة النور ٢
ري، حممد ، شرح الكوكب املن١٢١ /١كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عبد العزيز البخاري،  ٣

  .٣٣٢ املعروف بابن النجار، مطبعة السُّنَّة احملمدية، ،بن أمحد الفتوحي
  .١٥/ ٦روضة الطَّالبني وعمدة املفتني، النَّووي،  ٤
  .٣٧٠ / ٦ابن عابدين، ،  ، ردُّ احملتار على الدُّر املختار١٠٠ / ١٠املبسوط، الّسرخسي ،  ٥
 ،١٢٢ / ٥الكاساين، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع،  ٦
  . ٢٠٧ / ٤حتفة األحوذي بشرح اجلامع الترمذي، املباركفوري،  ٧
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فال ميكن  ،"ؤدم بينكماأنْ يأحرى " احلديث  فيه حتقيق لعلةالنَّظرقول باستحباب إنَّ ال -٢
 كل را إذا نظجني على أفضل حال، إلّالزَّودوم العشرة أفضل أو تستقر احلياة بني أنْ ت

 ٠ن عدمهل األمر م اآلخر لتقبُّفواحد منهما إىل اآلخر كي يعرف مدى قابليَّة الطر
 
  .النَّظرحدود :ثالثاً

 إىل أكثر من  إليه من خمطوبتهالنَّظراختلف الفقهاء يف حدود ما جيوز للخاطب       
 : أقوالأمهها ثالثة )١(قول

 .الكفني  إىل الوجه والنَّظر للخاطب إنَّ: األولالقول 
، وزاد )٤(عيَّةافالشَّ، و)٣(املالكيَّة، و)٢(احلنفيَّة : مجهور الفقهاء منوإليه ذهب 
 .  إىل القدمالنَّظرعلى ذلك _ احلنفيَّةمن _)٥(الكرخي

 .القدمنيكالوجه والكفني و_ غالباً_ ما يظهر منها  إىلالنَّظر للخاطب إنَّ: القول الثاين
 .)٦( املذهبأنَّها يف الرواية األخرى، وذكر املرداوي احلنبليَّةوإليه ذهب  
 .وأتني الّس إىل مجيع جسدها عدا ظرالنَّ للخاطب إنَّ: ثالثالقول ال
 . )٧(الظّاهريَّةوإليه ذهب  

                                                           
١

 .إنَّ للخاطب النَّظر إىل الوجه فقط، وإليه ذهب احلنبليَّة يف إحدىالروايتني : األول_هناك قوالن آخران  
صحيح : ي، ُينظرإنَّ للخاطب النَّظر إىل مواضع اللَّحم منها، وإليه ذهب األوزاع: الثاين  _   

 ، اإلنصاف يف معرفة ٧/٧٤ ،الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ،٢١٤ / ٩مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، 
 .٨/١٧الرَّاجح من اخلالف، املرداوي ، 

   .٦/٣٧٠ابن عابدين، ، ، ردُّ احملتار على الدُّر املختار١٧ / ٦ تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي، ٢
  .٣/٢٥٥، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٣/٤٠٤مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، الرُّعيين ،  ٣
، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري، ٤/٢٠٨ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ٤
٢٥٥/ ٣.  
  .١٧ /٦لزَّيلعي، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، ا ٥
 ٨/١٨اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي ،  ٦
  .٩/١٦١، احمللَّى باآلثار، ابن حزم ٧
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 أدلة أصحاب القول األول 
 :الكفني فقط مبا يلي إىل الوجه والنَّظر على جواز  الفقهاءمجهور استدلَّ 
،والضرورة )١(للضرورة  للخاطب النَّظرإّنما أُبيح  إىل املرأة حمّرم والنَّظرإنَّ _١ 

إىل الوجه  النَّظرَتنحصر بأقل ما تندفع به احلاجة، ويف املخطوبة َتندِفع بوُتقدَّر بقدرها، 
كفني يستدل به على  إىل الالنَّظرال و إىل الوجه ُيستدل به على اجلمالنَّظرالكفني؛ فو

 .)٢(طراوتهخصوبه البدن و
 النّيب واملذكورة بكالم النَّظروبذلك تتحقق الغاية املرجوة من وراء إباحة _٢ 
: ) ؤدم بينكما أنْ يفإنه أحرى.( 
 

 . أدلة أصحاب القول الثاين
 :  إىل ما يظهر منها غالباًالنَّظر يف املذهب على جواز احلنبليَّة استدلَّ 

 إىل النَّظر، مل خيصِّص )انظر إليها : (   إىل املخطوبة بقولهالنَّظرلَّما أَِذن ب_  _نَّ النّيببأ
 .ماً إىل مجيع ما يظهر منها غالباً  اإلذن عاموضع بعينه ، فََبقي

جوب االقتصار على  ال دليل على وألنَّه؛ النَّظروال ميكن إفراد الوجه أو الكفني ب 
ما يظهر منها الوجه _ غالباً_ة املرأ، وأيضاًغالباً أخذَ حكم اجلواز ، فما يظهر منها ذلك

 .)٣(القدمانوالكفّان و
 

  .أدلة أصحاب القول الثالث
باألخذ بظاهر وأتني الّس إىل مجيع بدهنا عدا النَّظر على جواز الظّاهريَّة استدلَّ 
 دون ختصيص ملوضع بعينه، فيظل احلديث النَّظر؛ فاحلديث أطلق )انظر إليها  : ( قوله

 .)٤(على عمومه

                                                           
  . ٧/٧٤الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ١
  .٤/٤٠٨، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٢٥٥/ ٣، يل شرح خمتصر خليل، عليشمنح اجلل ٢
  .١٠ / ٥كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،  ٣
 .١٦١/ ٩، احمللَّى باآلثار، ابن حزم ٤
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 رجيحالتاملناقشة و
 ال  منها غالباًحديد مبا يظهرالتالكفني، أو حتديد اجلمهور للنظر إىل الوجه و إنَّ : أوالً

 .)١ (مل ُيخصَّص بدليل آخر عام ) انظر إليها: (دليل عليه؛ فاحلديث
  

 :جياب عنه 
تصار على ما حتصل به هلذا وجب االق أُبيح للضرورة، وإنِّما املخطوبة  إىلالنَّظرإنَّ  
 . الكفني إىل موضع الوجه والنَّظرحيصل ب_ هنا_املقصود ، والضرورة

 
 ،)٢(اإلمجاع والسُّنَّة إىل مجيع البدن خمالف ألصول النَّظرأنَّ  ابن حزم برد علىُي :ثانياً

ات،  وال ينسجم مع مقاصد اإلسالم؛ من ضرورة حفظ األعراض، وعدم كشف العور
 .عدم إظهارها إال للضرورةها و أمر اإلسالم بستراليت
 

 :الرَّاجحالقول 
 القائل بوجوب االقتصار يف اء الفقهمجهوراألخذ برأي _ واهللا أعلم _الذي أراه  
 :ذلك ملا يلي الكفني، و الوجه وعلى إىل املخطوبة النَّظر
الكفّني يتحقق املقصود من وراء ما يدعو إىل  إىل الوجه والنَّظر ِمن خالل ألنَّه – ١

عرف إىل خصوبة الّت إىل الوجه، والنَّظرهذا حيصل بعرف إىل اجلمال، والتهو ، والنِّكاح
 . إىل الكفني النَّظرا حيصل بهذالبدن، و

 . أُبيح للضرورة، فََوجب االقتصاُر على ما حتصل به_ هنا _ النَّظر ألنَّ – ٢
 فتصف ،الّنساءعّرف إىل باقي الصفات عن طريق إرسال إحدى الت ميكن ألنَّه و– ٣

 .الرقبة مثالً عر والشَّاألمور األخرى ك
 

   

                                                           
 .١٦١/ ٩احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ١
  .٢١٤ / ٩صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ٢
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 الفصل الثاني
   . 

 :وفيه ستة مباحث
  .   : املبحث األول 
     .  : الثاني املبحث 
  .  :الثالثاملبحث  
  .  :املبحث الرابع 
   .   :املبحث اخلامس 

.   : ادسالسّاملبحث 
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 حلّ الوطءثبوت 

 
 
 :ه ثالثة مطالبوفي

 .    :األول املطلب            

 .   : املطلب الثاني

 .      :املطلب الثالث             
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 املطلب األول
 تهمشروعيَّدليل تعريف الوطء، و

 
 تعريف الوطء: أوالً 

 ،   األرَضوطأ زيٌدأَ: يقال، يء يطؤه وطئاً إذا داسهالشَّىء ِطَو : لغةًالوطء _أ 
 .)١(جامعها:  وطئاًووطىء املرأةَ

 ؛جج يف فْرإيالج فْر( :وطءأنَّ ال  على )٢(اتفق الفقهاء: اصطالحاًالوطء _ب 
  ).هوةالشَّبقصد حصول 

 
 .ة الوطءمشروعيَّدليل :ثانياً

 الكرمي القرآن الصحيح بأدلة كثرية من قْدالَع اجلمهور حلل الوطء مبجرد استدلَّ 
 :قتصر على ذكر أمههاأ،  النَّبويَّةالسُّنَّةو
 

  .القرآن الكرمي: أوالً 
 t: تعاىلقال  Ï%©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρãàÏ9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡uρø—r& ÷ρr& $ tΒ 

ôM s3n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ* sù ç ö xî šÏΒθ è= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xö tG ö/$# u !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í× ¯≈ s9'ρé' sù ãΝèδ 

tβρ ßŠ$ yèø9$# ∩∠∪  )٣(. 
 

 : وجه االستدالل
 ء وطاستخدامها لل وعدم ، على وجوب حفظ املؤمنني لفروجهمدلَّتية أنَّ اآل 

                                                           
 .١٠٤١ / ٢هيم أنيس ورفاقه، ، املعجم الوسيط، إبرا٦٦٤ / ٢املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي،  ١
، حاشية العطار على ٣١٣ / ٤الدُّسوقي، ، ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري٧٦ / ٩املبسوط، الّسرخسي،  ٢

، مطالب أويل النُّهى يف ٢٥٤ / ٢شرح احمللي على مجع اجلوامع، حسني بن حممد العطار، دار الكتب العلمية، 
 .  ١٧٢ /٦ين، شرح غاية املُنَتهى، الّرحيبا

  . ٧_٥: سورة املؤمنون، آية٣
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  ؛ جيب حفظ الفروج عنهاني الت هاتني احل وما عدا،ِملك اليمنياج والزَّو الّيتا يف حإلّ
 .)١ (، ونفي اللوم دليل على حل الوطءا موم عنهية نفت اللّأنَّ اآل بدليل 

 
  . النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً 

 ، الصحيحالَعقْد الوطء مبجرد لَّ أحاديث كثرية تؤكد ِح النبويةالسُّنَّةوردت يف  
 :ومن أمهها

 ،كم أخذمتوهن بأمان اهللا فإّن،الّنساءفاتقوا اهللا يف : ( ... ة الوداعّجيف ُح_ _قوله_ ١
 .)٢( )لتم فروجهّن بكلمة اهللا لاستحو
 

  :وجه االستدالل
 )٣(حه النووي اهللا كما رجَّاملقصود بكلمة ، والّنساء وطء  قد أباح للرجالأنَّ اهللا 

  (#θ:هو قوله تعاىل ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4 o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/â‘ uρ (  )٤(. 
 
 إنّو: ( ...  قال رسول اهللا: قال_ _ما رواه عبد اهللا من عمرو بن العاص_ ٢

 . )٥ ( )حقَّاًلزوجك عليك 
 

  :وجه االستدالل
 للزوجة على زوجها هو حّقأهم  و،جالزَّو على حقَّاً للزوجة أنَّديث أخرب أنَّ احل 

 . )٦(تهمشروعيَّإثبات هذا احلق دليل على الوطء ، و
                                                           

 / ٥، اُألم، الشَّافعي، ٣٣١ / ٢، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٧١/ ٢٣التَّفسري الكبري، الرَّازي،  ١
١٠٢ . 

 .٢٨٣٩: ، رقم٥٧٦ مسلم، ح صحي:أخرجه مسلم ٢
 . ٣٣١ / ٢الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ، بدائع ١٨٣ / ٨صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي،  ٣
 . ٣:سورة الّنساء، آية ٤
 .١٩٧٥: رقم، ٢/٥٨٦صحيح البخاري، :أخرجه البخاري ٥
 .٣٠٢ / ٤فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٦
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 لب الثايناملط
 شرعاًشروط الوطء املباح 

  أمور عند ِعدَّة من مراعاة ال بد ،حىت يكون وطء املعقود عليها بصورة صحيحة 
 :هي  و،الوطء إرادة

 
  .كون الوطء يف القُبلأنْ ي: رط األولالشَّ

 مكان الوطء الصحيح هو القُبل، فال جيوز وطء أنَّ على )١(اتفق مجهور الفقهاء 
 .بِرها بأي حالاملرأة يف ُد

 
  : املرأة يف ُدبِرهاءدليل حترمي وط

 . املعقولو ،اإلمجاع و، النَّبويَّةالسُّنَّةبرها ب الفقهاء على حترمي إتيان املرأة يف ُداستدلَّ       
 

 : النَّبويَّةالسُّنَّة: أوالً 
 منها ما رواه ابن و،وردت مجلة أحاديث تدل على حترمي إتيان املرأة يف دبرها 

 ال يستحيي من احلق، ثالث إنَّ اهللا : ( قال رسول اهللا: قال _ _خزمية بن ثابت
 . )٢ () يف أدبارهن الّنساءال تأتوا : مرات 

 
  :اإلمجاع: ثانياً

 .  )٣ ()برها حرام يإمجاع الفقهاء إتيان املرأة يف ُد: (قال الزيلعي  
 

                                                           
حتفة احملتاج بشرح ، ٢٥٧ / ٣، فتح القدير، ابن اهلُمام، ١٠٧ / ٢تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي،  ١

احمللَّى باآلثار، ابن ، ٣٤٧ / ٨، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٣٨٩ / ١املنهاج، اهليتمي، 
 .٢٢٠ / ٩حزم، 

 .صحيح:  قال األلباين١٩٢٤: ، رقم٣٣٤ سنن ابن ماجة، :أخرجه ابن ماجة ٢
 .١٠٧ / ٢تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي،  ٣
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 : املعقول : ثالثاً
 حّرم الوطء أنَّ اهللا فكما لى الوطء حال احليض؛طء يف الدبر عوذلك بقياس الو 

 ألنَّيف احليض ألجل الّنجاسة العارضة، فكان لزاماً حترمي الوطء بالّدبر من باب أوىل؛ 
 .)١(نجاسة فيه الزمةال
 

 .بل الوطء يف القُةكيفي
 . فيجوز إتياهنا بأي كيفية شاء،أما عن كيفية الوطء يف القُبل 

 öΝ:  تعاىل  لذلك بقولهاستدلُّواو ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θè?ù'sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λä ÷∞ Ï© ( (#θãΒÏd‰s% uρ 

ö/ ä3 Å¡àΡL{ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρr& çνθà)≈ n=•Β 3 Ì Ïe±o0uρ š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊄⊄⊂∪  )٢(. 

’ 4:اختلف املفسرون يف معىن قوله تعاىل   ¯Τ r& ÷Λä ÷∞ Ï© ،مىت شئتم من ليل أو :ل فقي 
 .أو وقت شئتم من أوقات احلل، هنار

’ 4:قصود بقوله أنَّ امل والراجع   ¯Τ r& ÷Λä ÷∞ Ï©  :ة ومدبرة،قبِلمن أي وجه شئتم؛ ُم 
كون الوطء يف أنْ ي فاملهم  )٣ (بلها،برها يف قُمن ُد وأبلها يف قبلها فيجوز إتياهنا من قُ

 . موضع احلرث أال وهو القُبل
 حيث روى جابر بن  ما ورد يف سبب نزول هذه اآلية؛لح  هذا القوا يرّجومم 
كَانَ الَْولَُد ، ِإذَا أََتى الرَُّجلُ اْمَرأََتُه ِمْن ُدُبِرَها ِفي قُُبِلَها:كَاَنِت الَْيُهوُد َتقُولُ:  قال،عبد اهللا
 öΝ:اآلية فََنَزلَْت ،أَْحَولَ ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θè?ù'sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λä ÷∞ Ï©  )٤( . 

                                                           
 .  ١٣٧٢ / ٢، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، الشَّوكاين، ٢٣٩ / ١أحكام القرآن، ابن العريب،  ١
  . ٢٢٣:  سورة البقرة، آية٢
 بن حممد العبدري، د املدخل، حمم٦١ / ٦، التَّفسري الكبري، الرَّازي، ٩٣ / ٣القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٣

 . ١٩٢/ ٢لتراث، املعروف بـ ابن احلاج، دار ا
 . ٣٤٢٥: ، رقم٦٧٥ صحيح مسلم، :أخرجه مسلم ٤
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  .الطُّهركون الوطء يف أنْ ي: رط الثاين الشَّ
 لذلك بالقرآن استدلُّواو، )١(فال يصح وطء احلائض وال النفساء باتفاق الفقهاء 
 . اإلمجاع، و النَّبويَّةالسُّنَّةالكرمي، و

 
 :القرآن الكرمي : أوالً 

↔ štΡθè=t :  تعاىلقال  ó¡o„ uρ Ç tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “]Œ r& (#θä9 Í” tI ôã $$sù u!$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû 

ÇÙŠ Ås yϑø9 $#  )٢( .  
 

  :وجه االستدالل
يف ذلك من إحلاق  اَ اآلية أمراً من اهللا تعاىل بعدم جواز وطء املرأة احلائض؛ ِمل يفأنَّ 

 .      )٣(الرجلاألذى باملرأة و
الوطء ال غري، بدليل ما رواه أنس بن واالعتزال الواجب يف اآلية ينحصر يف  
أنْ فيجوز له  ؛ )٤ ( )النِّكاحاصنعوا كل شيء إال : ( قال رسول اهللا: قال_ _مالك
 .)٥(ذ بني الفخذتني أو اإلليتنيتلذّأنْ يك،تمتع مبا دون الفرج من احلائضي

 
 :  النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً 

 يف من أتى حائضاً أو امرأةً: ( ل قا_ _النّيبعن _ _ما رواه أبو هريرة 
 .       )٦ ()نزل على حممد ، فقد كفر مبا أُ أو كاهناًُدبرها،

                                                           
، اإلنصاف ٧٦ / ١، اُألم، الشَّافعي، ١١٧ / ١، املنتقى شرح املوطأ، الباجي، ١٥٨/ ١٠املبسوط، الّسرخسي،  ١

 .٣٥١ / ١يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، 
  .٢٢٢:  سورة البقرة، آية٢
 . ٨٥ / ٣ القُرطيب، ،اجلامع ألحكام القرآن ٣
 .صحيح: قال األلباين، ٢١٦٥، ٣٢٨ سنن أيب داود، :أخرجه أبو داود ٤
 .٥١آداب الزفاف، تأليف حممد ناصر الدين األلباين، املكتب االسالمي،  ٥
 .صحيح : قال األلباين،١٣٥: ، رقم٤٣ سنن الترمذي، :أخرجه الترمذي ٦
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 ١٥٥

 : اإلمجاع : ثالثاً
األحاديث لكرمية و لآلية ا؛أمجع املسلمون على حترمي وطء احلائض: ( قال النووي  
 .)١ ()الصَّحيحة

 
 .اإلشهار: رط الثالثالشَّ

 :)٢(طريقتني يتم بإحدى كاحالنِّ َعقْديف  واإلشهاُر  
 

  .اإلشهار عن طريق اإلشهاد: أوالً 
 واجب أنَّهحكم هذا اإلشهار ، والنِّكاح َعقْدشهد رجالن عدالن على أنْ َيوهو  

 .   )٣(باتفاق مجهور الفقهاء
 فيجوز تأخريه إىل ما قبل ؛الَعقْد مل يشترطوا اإلشهاد عند أنَّ املالكيَّةإال  
 ،)٤(الدُّخول
ال نكاح إال بويل   : (وجوب اإلشهار باإلشهاد بقولهاستدل الفقهاء على و 

 .      )٥ ()شاهدين و
َمن و_ _النّيبوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب : رمذي التقال  

 . )٦ (ني، وغريهمابعالتعدهم من ب
 

                                                           
 .٣٨٩ / ٢اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي،  ١
 .١١٤ / ٦عبد الكرمي زيدان، .املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د ٢
، اُألم، ٤٢ / ٢، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ٢٥٢ / ٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣

 .٢٣ / ٥الشَّافعي، 
 .  ٤٨ / ٩، ، احمللَّى باآلثار، ابن حزم٣٠ / ٥املبسوط، الّسرخسي، 

  .٤٠٩ / ٣مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، الرُّعيين،  ٤
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار : ُينظر، صحيح:  األلباينل اإلمام أمحدبن حنبل، قاد مسن:أخرجه أمحد ٥

 .١٨٥٨:، رقم٦/٢٥٨الّسبيل، األلباين، 
 . ٢٣٥ / ٤حتفة األحوذي بشرح اجلامع الترمذي، املباركفوري،  ٦
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ما هو حاصل يف  ك؛ أمام مجع من الناساإلشهار عن طريق اإلعالن بالّدف وغريه: ثانياً 
 . لبة أو الّزفاف يف أيامنا هذهالطُّ

 عن اإلمام أمحد َيِوُر، َو)١( مستحب عند مجهور الفقهاءأنَّهوحكم هذا اإلشهار  
   .)٢( واجب أنَّه

 .)٣ ( ... )النِّكاحأعلنوا هذا  : (  لذلك بقولهاستدلُّواو 

                                                           
 .٢٥٧ / ٣، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٢٠٠ / ٣تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي،  ١

 / ٣حتفة احلبيب على شرح اخلطيب،البجريمي، ، ٣٤٥ / ٤أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري، 
 .٦٤٨ / ٢البهويت، ، قائق أويل النُّهى لشرح املُنَتهى، د٦٣ / ٧الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ، ٣٥٦

 .٦٣ / ٧الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،   ٢
 .  ضعيف إال اإلعالن:  قال األلباين١٠٨٩: ، رقم٢٥٧سنن الترمذي، : أخرجه الترمذي ٣
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 املطلب الثالث 
 حكم تأخري الوطء إىل ليلة الزفاف

لُّ ا وهو ِحلَ من أجله؛ أََعِرلك ما ُش بذلَّشروطه، َح إذا استوىف أركانه والَعقْد إنَّ 
 . الوطء

 من  كنوٍعوطء ال يكون إال بعد الزفاِفأنَّ الن  ِم ما تعارف عليه الناُسولكّن 
 .ماً ألعراف الناس وعاداهتم ا احتر جيب مراعاته؛ذا األمَرإنَّ هأنواع اإلعالن له ، ف

  
 .)١ (ما مل يصطدم بنص شرعي ،رعالشَّ يف عتٌربف يف مثل هذه األمور ُموالُعر 

 حصوله قبل أنَّ يفومما يؤكد ضرورة مراعاة العرف يف تأخري الوطء إىل ما بعد الزفاف، 
 مل أنَّهعي بعدها  يّدمثَّ،  فيها الرجِلر رأُيغيَّمبا َتُر؛  فَ)٢(ذلك خطراً على مستقبل الفتاة

وبذلك حتصل املماطلة، حىت يصل األمر إىل ضياع   إليه ،فََّز مل ُتهاأنَّجة ُحبيطأهاِ 
 . مستقبل الفتاة واهللا أعلم

                                                           
 .٨/٤٢٨العناية شرح اهلداية، البابريت، ١
 .٣٢٨ / ١م، ١٩٨٣لة ، مكتبة الرسالة، الطبعة األوىل، عمان ، حممد عق. ، د نظام األسرة يف اإلسالم٢
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 ثبوت املهر

 :وفيه ثالثة مطالب
 .    :األول املطلب 
 .     :املطلب الثاني 
 .       :املطلب الثالث 
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 املطلب األول
 تهمشروعيَّتعريف املهر، ودليل 

 تعريف املهر :أوالً
 .)١(جعل هلاً  أو أعطاها مهراً: َصداُق املرأة ، وَمَهر املرأة  : املهر لغةً_ أ 
ج الزَّوما ُيعطيه :( هر ُيطلَق علىأنَّ امل على )٢(اتفق الفقهاء:  اصطالحاًاملهر _ب 

 ).ابل االستمتاع هبالزوجته يف مق
املال الذي جيب :( بأنَّهيف تعريفه للمهر " العناية"ومن ذلك ما قاله صاحب كتاب  

 .  )٣ ()سمية أو بالعقدالتج؛ يف مقابلة منافع الُبضع، إما بالزَّو على النِّكاح َعقْديف 
 
  .ة املهرمشروعيَّدليل :ثانيا

 . اإلمجاع، و النَّبويَّةالسُّنَّةن الكرمي، وة املهر بالقرآمشروعيَّ الفقهاء على استدلَّ 
 :القرآن الكرمي: أوالً 

 $yϑ:قال تعاىل   sù Λ ä÷ètGôϑtGó™ $#  Ïµ Î/ £ åκ ÷] ÏΒ £ èδθè?$ t↔ sù  ∅èδu‘θã_é& Zπ ŸÒƒ Ì sù 4     

 Ÿωuρ yy$ oΨ ã_ öΝ ä3 ø‹ n=tæ  $yϑŠ Ïù Ο çF÷ |Ê≡ t s?  Ïµ Î/ . ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏπŸÒƒ Ì x ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Î=tã $VϑŠ Å3 ym  
 )٤(. 

#? (#θè :أيضاًوقال   u uρ u!$|¡ÏiΨ9 $# £ Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ ÏÛ öΝ ä3 s9  tã &ó x« çµ ÷Ζ ÏiΒ 

$T¡ø tΡ çνθè=ä3 sù $\↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $\↔ ÿƒ Í £∆ ∩⊆∪  )٥(. 

                                                           
 ٢ ، املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه ، ٦٣٨، خمتار الصِّحاح، الرَّازي ، ٥/١٨٤لسان العرب، ابن منظور،  ١
 /٨٨٩.  
 ُمغِني ٢٩٣ / ٢قي ، الدُّسو،  ، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري٣١٦ / ٣العناية شرح اهلداية، البابريت ، ٢

، الُْمغِني ١٢٨/ ٥  ،كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،٣٦٦/ ٤ احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،
  .٧/١٦٠على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ،

  . ٣١٦/ ٣العناية شرح اهلداية، البابريت ، ٣
  .٢٤: سورة الّنساء، آية ٤
  .٤: سورة الّنساء، آية  ٥
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 :وجه االستدالل
 ياألجر الذ، واعتجر للمرأة يف مقابل االستمية األوىل أوجبت إعطاء األأنَّ اآل  

 . هو املهر - هنا-يقابل االستمتاع 
 .  )١( أمرت بوجوب إعطاء املرأة صداقها عن طيب نفسوكذلك اآلية الثانية

 
  : النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً

 :ة املهر، ومن ذلك مشروعيَّ أكثر من حديث يدل على  النَّبويَّةالسُّنَّةورد يف  
  . )٢ ()تزوَّج ولو خبامت من حديد : (  قال لَرجل__نّيبأنَّ ال ما رواه سهل بن سعد –١
ن بن عوف الرَّمحرأى على عبد _   _أنَّ النّيب_ _ ما رواه أنس بن مالك– ٢
_ _٤( يا رسول اهللا ، إّني تزوَّجت على َوزِن َنواة:ما هذا؟ قال: ، فقال )٣(أثر ُصفرة( 

 .     )٥ ()اة بارك اهللا لك، أَْوِلم ولو بش: (من ذهب، قال 
 :وجه االستدالل

 من املال اج إصداق زوجته شيئاًالزَّوطلب من الرجل الذي أراد _  _أنَّ النّيب 
 .ولو كان يسرياً

ن على ما قدَّمه من مهر ودعاؤه له بالربكة الرَّمحلعبد _  _النّيبوكذلك إقرار   
 .ة املهرمشروعيَّدليل على 

 اإلمجاع  : ثالثاً
 . )٦(النِّكاحة الّصداق يف مشروعيَّسلمون على حيث أمجع امل 

                                                           
  .١٤٦ / ٩، ، التَّفسري الكبري، الرَّازي٢٤و١٢٩ / ٥القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ١
  .٥١٥٠: ، رقم٣/١٦٥٨ صحيح البخاري ،:أخرجه البخاري ٢
  .٩/٢١٩أثر من الزعفران، وغريه من طيب العروس، ُينظر صحيح مسلم بشرح النَّووي، النَّووي، :ُصفرة٣
املراد َوزن َنواة التمر من ذهب، ُينظر صحيح مسلم : ء على أنَّها مخسة دراهم من ذهب، وقيل فسَّرها أكثر العلما٤

  .٩/٢١٩بشرح النَّووي، النَّووي،
 .، واللفظ ملسلم٣٣٧٩:  ، رقم٦٦٥ ، صحيح مسلم ، ٥١٤٨: ، رقم٣/١٦٥٧صحيح البخاري ،: متفق عليه ٥
  .٣٦٧/ ٤ ، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ١٦٠ / ٧الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ،  ٦
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 املطلب الثاين
  من املهرالَعقْدحكم ُخلّو 

_ سواء ُسّمي أم مل يسمَّ _ يثبت مبجرد الَعقْد هر أنَّ املعلى )١(اتفق الفقهاء _ أ 
 .)٢(ويضالتَّفبدليل إمجاع الفقهاء على جواز نكاح 

 الَعقْد، فهنا اختلف الفقهاء يف حكم ق على عدم وجوده أصالًاتُِّفأما إذا _ ب 
 : قولنيعلى

 
 يبقى صحيحاً حىت ولو اتُّفق على انتفاء املهر ، وتستحق مهر الَعقْدإنَّ : القول األول

 . املثل عوضاً عن املسمى
 .)٣(ذهب مجهور الفقهاءوإليه  

العقد  والَعقْدجرد هر ال يثبت مبإنَّ امل إذا خال من املهر عمداً فالَعقْدإنَّ : القول الثاين
 . ، فعندها يثبت هلا مهر املثلالدُّخولحقه الفسخ ، إال إذا حصل 

 .)٤(املالكيَّةوإليه ذهب  
  
 يقع صحيحاً حىت ولو اتفق على الَعقْدأنَّ استدلّ مجهور الفقهاء ملا ذهبوا إليه من و 

 .  واملعقول النَّبويَّةالسُّنَّةانتفاء املهر، بالقرآن الكرمي و
 

                                                           
، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، ٥٣ /٢ ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد٦٢ / ٥املبسوط، الّسرخسي ،  ١

غِني على خمتصر  ، الُْم٢٠٨ / ٣ ، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري ، ١٩٩ / ٥املَوَّاق، 
  . ١٦٠ / ٧اخلرقي، ابن قدامة ، 

عدم تسمية املهر، ال االتفاق على عدم وجود املهر ، : ُيقصد بالتَّفويض هنا حسب ما يقصده املالكيَّة بالتحديد ٢
  .٢٥٥ / ٧وهبة الزُّحيلي، .  ،الفقه اإلسالمي وأدلته، د١٩٨ / ٥التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، : ُينظر
 ، الُْمغِني ٢٠٨ / ٣ ، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري ، ٦٢ / ٥املبسوط، الّسرخسي ،  ٣

  .١٦٠ / ٧على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ، 
  .٥٠٠ و٤٩٩ / ٣مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، الرُّعيين ،  ٤
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 ١٦٢

  :القرآن الكرمي: أوالً 
$  ω yy :قال تعاىل  uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& 

(#θ àÊ Ìøs? £ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ ’n? tã Æì Å™θ çRùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ 

Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$#  )١(.    
 

 :وجه االستدالل
 تستلزم الطَّالقاملهر، وصحة هلا فرض ية قد أقّرت صحة طالق َمْن مل ُيأنَّ اآل 
اج دون تسمية الزَّو لََما مسحت اآلية بالَعقْد، فلو كان ذكر املهر شرطاً لصحة الَعقْدصحة 
 .  )٢(املهر

 
  :  النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً 

 أُِتَي ِفي اْمَرأٍَة َتَزوََّجَها َرُجلٌ فََماَت َعْنَها أنَّه  بن مسعود َعْن َعْبِد اللَِّهَعلْقََمةُما رواه  
 أََرى : قَالَمثَّ ، فَاْخَتلَفُوا ِإلَْيِه قَِريًبا ِمْن َشْهٍر لَا ُيفِْتيِهْم،َولَْم َيفِْرْض لََها َصَداقًا َولَْم َيْدُخلْ ِبَها

 فََشِهَد َمْعِقلُ ْبُن ِسَناٍن ،ِعدَّةال َولََها الِْمَرياثُ َوَعلَْيَها ، ِنَساِئَها لَا َوكَْس َولَا َشطَطَلََها َصَداَق
 . )٣ ()رَوع ِبْنِت َواِشٍق ِبِمثِْل َما قََضْيَتقََضى ِفي ِب__  اهللالْأَْشَجِعيُّ أَنَّ َرُسولَ

 
 :وجه االستدالل

تفاء املهر، ولو مل يكن كذلك، لَما فرض هلا ابن  بقي صحيحاً رغم انالَعقْدأنَّ  
بل بشهادة من قَ_ _النّيبعمر مهر املثل عوضاً عن املسمى، وهذا ما جرى عليه قضاء 

 .  معقل بن سنان
 

                                                           
  .٢٣٦: سورة البقرة، آية  ١
 ، املهر يف اإلسالم بني املاضي واحلاضر ، حممود حممد الشَّيخ ، املكتبة ١١٥ / ٦الرَّازي ، التَّفسري الكبري،  ٢

  . ٥٠م، ٢٠٠٣العصرية، بريوت، لبنان، 
 .صحيح :  ، قال األلباين ٣٣٥٥ : ، رقم٥١٩ سنن النَّسائي ، :أخرجه النَّسائي ٣
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 ١٦٣

 :املعقول: ثالثاً
 ليسهر  املألنَّ مى عند عدم فرض املهر؛ عن املسجة مهر املثل عوضاًالزَّوحيث تستحق 

 حّق، بل هو )١( هو أثر من اآلثار املترتبة عليهإنِّماو ،اجالزَّو شروط ركناً وال شرطاً من
.نازل عنه أوعن جزٍء منهالت ميكنها أنَّهللزوجة بدليل 

                                                           
 . ٢٥٣ / ٧وهبة الزُّحيلي،  . اإلسالمي وأدلته، د، الفقه ١٦٠ / ٧الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ،  ١
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 ١٦٤

 املطلب الثالث
 مقدار ما جيب منهوقت ثبوت املهر، و

   .وقت  ثبوت املهر: أوالً 
 فقد الَعقْد، فإذا متّ لَعقْداهر املسّمى يتأكد وجوبه عند أنَّ امل على )١(اتفق الفقهاء_أ 

 .جة  يف املهر الزَّو حّقثبت 
، فال يتأكد وجوبه باتفاق الفقهاء، فإن حصل الَعقْدأما إذا مل يسّم املهر يف _ب 
 . الُْمتعة، فال مهر هلا وجيب هلا اخلَلوة والدُّخول قبل الطَّالق

 
$  ω yy: : لذلك بقوله تعاىل استدلُّواو  uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 

£èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& (#θ àÊ Ìøs? £ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ ’n? tã Æì Å™θçR ùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$# 

… çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çR ùQ$#  )٢ (. 

 
 .  الصحيحة واخللوةالدُّخول قبل الَعقْدجرد مقدار ما جيب من املهر مب: ثانياً 

 : ايلالتَّحو ذلك على النَّثبت كله أو نصفه بالعقد، وأنْ ياملهر إما  
 : نيالت واخللوة يف حالدُّخوليثبت كامل املهر قبل _ ) ١(

 املوت : احلالة األوىل
تستحق كامل جة الزَّوأنَّ على )٣( فقد اتفق الفقهاء،الَعقْدإذا مسي املهر يف -أ  

 . جالزَّو يف حالة موت الدُّخولاملهر قبل 
 . لذلك باإلمجاع واملعقولاستدلُّواو 

                                                           
،  أسىن املطالب شرح ١٩٧ / ٣القُرطيب، ،  ، اجلامع ألحكام القرآن٣٢٢/ ٣العناية شرح اهلداية، البابريت ، ١

  . ٣٠٥ / ٨ ، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي ، ٢٠٨ / ٣رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري ،
  .٢٣٦:  البقرة ، آية سورة ٢
 ، حتفة احملتاج بشرح ٤٨ / ٢ ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ٣٢٢ / ٣العناية شرح اهلداية، البابريت ،  ٣

  . ٢٠٤ / ٥ ، مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية املُنَتهى، الّرحيباين، ٣٩٣ / ٧املنهاج، اهليتمي ، 
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 ١٦٥

  :اإلمجاع: أوالً 
 هبا وجب هلا الدُّخول َمْن مات عنها زوجها قبل أنَّ على الصَّحابةحيث أمجع  

 .)١ (كامل املهر املسمى
  :املعقول: ثانياً

 لَعقْد املوت هناية إنِّماوارث، والت حّق بدليل ثبوت ؛النِّكاحوت ال ُيبطل أنَّ املوهو  
 .)٢( من استيفاء عوض املعقود عليهال بد الَعقْد، وبنهاية النِّكاح

 
 أو الدُّخولج قبل الزَّو مبوت الفُرقة حصلت مثَّ، الَعقْدأما إذا مل يسّم املهر يف -ب 
 :ملهر املثل على قولنيجة الزَّو، فقد اختلف الفقهاء يف استحقاق  الصحيحةاخلَلوة

 .هلا مهر املثل،وهلا املرياث: القول األول
   *.)٣(وإليه ذهب مجهور الفقهاء 

 .ال مهر هلا، وهلا املرياث:القول الثاين
 .)٤(املالكيَّةوإليه ذهب  

 
 أُِتَي ِفي أنَّه  بن مسعود َعْن َعْبِد اللَِّهَعلْقََمةُمبا رواه  اصحاب القول األول استدلَّ 

 فَاْخَتلَفُوا ِإلَْيِه قَِريًبا ،َرأٍَة َتَزوََّجَها َرُجلٌ فََماَت َعْنَها َولَْم َيفِْرْض لََها َصَداقًا َولَْم َيْدُخلْ ِبَهااْم
 َولََها الِْمَرياثُ ، أََرى لََها َصَداَق ِنَساِئَها لَا َوكَْس َولَا َشطَطَ: قَالَمثَّ ،ِمْن َشْهٍر لَا ُيفِْتيِهْم

                                                           
  .٤٩ /٢ ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ٣٧٣ / ٧فاظ املنهاج، الشِّربيين، اين ألُمغِني احملتاج إىل مع ١
   .٣٧٣ / ٧اين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ُمغِني احملتاج إىل مع٢
 .٧/١٨٩، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ،٢/٢٩٥بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
أنّ _ منهم الشِّربيين _فعيَّة يف هذه املسألة قوالن اختِلف يف األظهر منهما  ورّجح أكثر فقهاء الشَّافعيَّة للشَّا* 

، حتفة احملتاج بشرح ٤/٣٨٣ ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،: األظهر هو وجوب مهر املثل، ُينظر
 .   ٧/٣٩٧ املنهاج، اهليتمي،

  .٥٤ /٢هد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، بداية اجملت ٤
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 ١٦٦

رَوع ِبْنِت َضى ِفي ِبقَ(:  اهللا فََشِهَد َمْعِقلُ ْبُن ِسَناٍن الْأَْشَجِعيُّ أَنَّ َرُسولَ،ِعدَّةالا َوَعلَْيَه
 . )١ ()َواِشٍق ِبِمثِْل َما قََضْيَت

 : واملعقولآثار الصَّحابة بأصحاب القول الثاين استدلَّبينما 
 ، وأمها بنت زيد بن  ابنة عبيد اهللا بن عمرأنَّ: ( ؛ فقد روى نافعاألثرأما _ 

 ، يدخل هبا ، ومل يسّم هلا صدقاًاخلطاب ، كانت حتت ابن لعبد اهللا بن عمر ، فمات ومل
ليس هلا صداق ولو كان هلا صداق مل : فابتغت أمها صداقها، فقال عبد اهللا بن عمر 

 نْقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت، فقضى أأنْ تمنسكْه ، ومل نظلْمها ، فأبت أمها 
    .  )٢ ()ملرياث ال صداق هلا ، وهلا ا

صداق ِعوض، فلما مل ُيقبض املعوض مل جيب العوض أنَّ الوأما املعقول؛ فهو _ 
  . )٣(قياساً على البيع

 واستيفاء الدُّخولج قبل الزَّوهر بدل يقابل منفعة البضع، فإذا مات أنَّ املمبعىن   
 . ثلجة مهر املالزَّومنفعة البضع فال تستحق 

 
 :الرَّاجحالقول 
 اخلَلوة أو الدُّخولهو ما قال به مجهور الفقهاء من استحقاق زوجة املتوىف قبل  
 من األثر ال يقوى على املالكيَّة به استدلَّ ما ألنَّ ؛ إذا مل يكن هلا مهر مسّمىملهر املثل

بن مسعود، بل  به اجلمهور؛ فما ذكره اجلمهور ال يعترب جمرد أثر عن ااستدلَّمعارضة ما 
 ابن مسعود قضى مبثل أنَّ يأخذ حكم املرفوع بدليل شهادة الصحايب معقل بن سنان نَّهإ

 .رَوع بنت واشقيف ِب_ _ النّيبما قضى به 
 .الصَّحيحة السُّنَّة ال ينهض ُحجة أمام  من املعقولاملالكيَّة به استدلَّ  أنّ ماماك  

.  )٤ ()السُّنَّةرَوع، فال حجة يف قول أحد مع ديث ِب ثبت حإنْ(:افعي قولهالشَّفقد ُنقل عن 

                                                           
 .صحيح :  ،قال األلباين ٣٣٥٥ : ، رقم٥١٩ سنن النَّسائي ، :أخرجه النَّسائي ١
  .٤٢٥ / ٢حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، : املوطأ ، مالك بن أنس ، تصحيح وترقيم ٢
  .٥٤ / ٢بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٣
 ، وقد نقل الشِّربيين عن الشَّافعي أنَّه علّق القول هبذا الرأي ٥٤ / ٢بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٤

 .٤/٣٨٣ ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،: ُينظر بثبوت صحة احلديث،
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 ١٦٧

 .الصحيحة اخلَلوة: احلالة الثانية
 إنْالصحيحة  اخلَلوةأنَّ  إىل )٣(احلنبليَّة و)٢( يف القدميافعيَّةالشَّ و)١( احلنفيَّةذهب  

 . حصلت تأكّد هبا كامل املهر
 حىت وإن حصلت فال اخلَلوةنَّ أ، إىل )٥( يف اجلديدافعيَّةالشَّ و)٤(املالكيَّةوذهب  

 . توجب إال نصف املهر
 وسيكون مزيد تفصيل يف هذا املوضوع يف الفصل القادم 

 
  .ابقتنيالّسني الت فيما عدا احلالدُّخوليثبت نصف املهر قبل _ ) ٢(

جة تستحق نصف الزَّوإنَّ  ف،الدُّخول قبل صحيحة فإذا مل حيصل موت أو خلوة 
 . املهر

 βÎ)uρ £èδθ:قوله تعاىل دليل ذلك و  ßϑ çFø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s%uρ 

óΟ çFôÊtsù £çλm; ZπŸÒƒÌsù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù HωÎ) βr& šχθ à÷ètƒ ÷ρr& (#uθ à÷ètƒ “ Ï%©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ 

äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 βr&uρ (#þθ à÷ès? ÛUtø%r& 3”uθ ø)−G=Ï9 4 Ÿωuρ (#âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ xø9$# öΝä3uΖ ÷t/ 4 ¨βÎ) ©!$# 

$ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? îÅÁ t/ ∩⊄⊂∠∪ )٦( . 

                                                           
 .  ٣٢٢ / ٣العناية شرح اهلداية، البابريت،  ١
 .٣٧٤/ ٤ تاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،ُمغِني احمل ٢
 .٢١٥ / ٢مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية املُنَتهى، الّرحيباين،  ٣
 . ٤٩ / ٢بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٤
 .٣٧٤/ ٤ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ٥
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ٦
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 ١٦٨

  
 

 ثبوت النفقة
 
 

 :وفيه مطلبان
 .   : املطلب األول 

 .   :املطلب الثاني 
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 ١٦٩

 املطلب األول
  وُحكمهاالزَّوجيَّةتعريف النفقة 

 :تعريف النفقة: أوالً
:  وأنفق فالننفق الّزاد وَنفقت الّدراهم،: َنِفَد، يقال:قاًيء َنفْالشَّ َنفَق :لغةًالنفقة _أ 

 . )١ (بذل املال وحنوه يف وجه من وجوه اخلري: اإلْنفاقافتقر وذهب ماله، و
 

 :اختلف الفقهاء يف تعريفهم للنفقة بشكل عام: اصطالحاًالنفقة _ب 
 .  )٢()يء مبا به بقاؤه الشَّاإلدرار على : ( نفقةأنَّ ال إىل ةاحلنفيَّفذهب  _ 
   .  )٣()ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون َسرف : ( نفقةأنَّ ال إىل املالكيَّةوذهب _ 
النفقة من اإلنفاق وهو :(  يف تعريف النفقة غري قوهلمافعيَّةالشَّومل يفّصل _ 
 .  )٤()اإلخراج

سوة ومسكناً كفاية من ميونه خبزاً وإداماً وِك: ( نفقةأنَّ ال إىل احلنبليَّةوذهب _  
 .  )٥ ()وتوابعها 
 . املختارالتَّعريف
ابقة للنفقة عند الفقهاء، لوجدناها متفقة باجلملة على الّسعريفات التولو نظرنا إىل  

 يف احلياة؛  مقصود النفقة يدور حول ما حيتاجه اإلنسان من موارد الزمة ال غىن له عنهاأنَّ
 . حياة اإلنسان ال تستقيم دون هذه األمور إنَّحيث 

كل ما حيتاجه اإلنسان لبقائه؛ :( ا بأنَّه عموماًومن خالل ذلك ميكن تعريف النفقة  
 ).  سوة ومسكن وغريها من طعام وشراب وِك

 
 

                                                           
 .٢/٩٤٢ عجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه،امل ١
  .٣٧٨ /٤، فتح القدير، ابن اهلُمام ٢
  . ٦٨ / ٢، ى رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي الفواكه الدَّواين عل ٣
  .١٥١ /٥، معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيينُمغِني احملتاج إىل  ٤
 . ٤٦٠ / ٥، لبهويت كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، ا ٥
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جة الزَّوفقة نفقة األقارب ون: والنفقة هبذا املفهوم العام تشمل النفقة بأنواعها الثّالثة 
  .)١(ونفقة الرَّقيق
 .  ، لذلك سأقتصر على تعريفها وحدهاالزَّوجيَّة باملتعلِّقة النفقة _هنا_  يينعنوالذي َي

 
  :الزَّوجيَّةتعريف النفقة _ج 
  الزَّوجيَّةعلى ضوء تعريف النفقة بشكلها العام عند الفقهاء، ميكن تعريف النفقة  
طعام وشراب : جيب للزوجة على زوجها؛ ألجل معيشتها مناسم للمال الذي : ( ا بأنَّه

 . )٢ ()وكسوة وخدمة وعالج 
 :  أسباب، أمههاِعدَّة إىل التَّعريفويرجع اختياري هلذا  

 . جنس النفقة، وهو كوهنا ماالً التَّعريف ـ ذَكر ١
 .  من طعام وشراب وغريمهاالزَّوجيَّة ـ َبّين أنواع النفقة ٢
 . جةالزَّوستحقة هلذه النفقة، وهي ـ ذَكر اجلهة امل٣
 . جالزَّوـ ذَكر اجلانب املكلَّف باإلنفاق، وهو ٤
.  الغاية من وجوب النفقة؛ وهي دوام املعيشةالتَّعريفـ َبيَّن ٥

                                                           
 .٤/١٥بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١
  .٢/٩٠. حممد عقلة. نظام األسرة يف اإلسالم ، د ٢
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 .الزَّوجيَّةحكم النفقة :ثانياً
رآن  لذلك بالقاستدلُّواج للزوجة، والزَّو  النفقة واجبة على أنَّ على )١(اتفق الفقهاء 
 . النبوية، واإلمجاع، واملعقولالسُّنَّةالكرمي، و

 :القرآن الكرمي:أوالً
 :  الفقهاء على وجوب اإلنفاق بآيات كثرية؛ أَذكر أمههااستدلَّ 
? ’n: قال تعاىل_١  tãuρ ÏŠθ ä9öθ pR ùQ$# … ã& s! £ßγè%ø—Í‘ £åκ èEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρã÷èpR ùQ$$Î/ 4 Ÿω ß# ¯=s3è? 

ë§øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ 4 Ÿω §‘!$ ŸÒè? 8ο t$Î!≡ uρ $ yδÏ$s!uθ Î/ Ÿωuρ ×Šθ ä9öθ tΒ … çµ ©9  Íν Ï$s!uθ Î/ 4 ’n? tãuρ Ï Í̂‘#uθ ø9$# 

ã≅ ÷VÏΒ y7 Ï9≡sŒ )٢(. 
 

 :وجه االستدالل
فالضمري يف كلمة رزقهن  ؛)٣( على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوهتن باملعروفأنَّ 

  . )٤(صحجات على األالزَّوسوهتن عائد إىل الوالدات وهنَّ وِك

,÷  : قال تعاىل_٢  ÏΨã‹ Ï9 ρèŒ 7πyè y™ ÏiΒ  ÏµÏF yè y™ )٥(. 

 :وجه االستدالل
نفقة أنَّ ال فدلّ ذلك على ، للوجوبالألمر، واألمر هن "ِلينفق" كلمة الم يف أنَّ ال 

 .  )٦ (جالزَّوواجبة حبسب قدرة 

                                                           
، ُمغِني احملتاج إىل ٩٤ / ٢هناية املقتصد، ابن ُرشد،  ، بداية اجملتهد و٣٧٨ / ٤العناية شرح اهلداية، البابريت ،  ١

  .١٥٦ / ٨، ِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، الُْمغ١٥١ / ٥شِّربيين ، معاين ألفاظ املنهاج، ال
  ٢٣٣:سورة البقرة،آية  ٢
 بريوت، ،دار الفكر،  إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ، املشهور بـ تفسري ابن كثري، تفسري القرآن العظيم٣

  . ٢٨٤ / ١هـ ، ١٤٠١ ،لبنان
  . ٣/٥٠، ، الزَّيلعي تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق٤
 .٧: ، آيةالطَّالقسورة  ٥
  .  ٦٩٣ / ٣  ، أحكام القرآن، اجلصَّاص،٣٧٨ /٤، العناية شرح اهلداية، البابريت ٦
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  :  النَّبويَّةالسُّنَّة:ثانياً
سوهتن ِك عليكم رزقهن ووهلنَّ: ( قال__أنَّ النّيب ما رواه جابر بن عبد اهللا_ ١ 
      .  )١() باملعروف

 
 :وجه االستدالل

 . النفقة على أزواجهن باملعروف حقَّ للزوجات أنََّبيَّن احلديث  
 أبا سفيان رجل إنَّيا رسول اهللا  : التنداً بنت عتبة ق هأنَّما روته عائشة _٢ 

خذي ما :(و ال يعلم، فقاللدي إال ما أخذت منه وهشحيح وليس يعطيين ما يكفيين وو
 .)٢()ولدك باملعروف يكفيك و

 :وجه االستدالل
أخذ من ماله دون علمه، ولو مل أنْ تن لزوجة أيب سفيان بِذقد أَ_ _ أنَّ النّيب 

   .  )٣ (ن هلا بذلكتكن النفقة واجبة لَما أِذ
 
 : اإلمجاع :ثالثاً

 .  )٤(ج على زوجتهالزَّو  األمة على وجوب إنفاقتأمجع 
 

 :املعقول :رابعاً
،  ممنوعة عن االكتساب، فكان نفع النِّكاح بَعقْدج الزَّو رأة حمبوسة حلقِّأنَّ املوهو  

   .  )٥ (  إليهحبسها عائداً
                                                           

  .٢٨٣٩ : ، رقم٥٧٤صحيح مسلم ، : أخرجه مسلم ١
 .٥٣٦٤: ، رقم١٧٢٨/ ٤ صحيح البخاري، :أخرجه البخاري ٢
  ، ١٦ / ٤نائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، بدائع الصَّ  ،٥٧٢ / ٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر ، ٣

  .١٥٦ / ٨الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ، 
الُْمغِني على ، ٩٤/ ٢هناية املقتصد، ابن ُرشد، ، بداية اجملتهد و٤/١٦رتيب الشَّرائع، الكاساين، بدائع الصَّنائع يف ت٤

   . ١٥٦  / ٨خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ، 
 .٤/١٦ الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  بدائع ٥
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 املطلب الثاين
 الزَّوجيَّةوقت وجوب النفقة 

 أم الَعقْدحني ابتداء هل جتب من : الزَّوجيَّةاختلف الفقهاء يف وقت وجوب النفقة  
 : سليم؟، فكان هلم يف ذلك قوالنالتمن حصول 

 .  الَعقْد وقت وجوهبا من حني إنَّ: القول األول 
 .)٢(الظّاهريَّة و)١(احلنفيَّةوإليه ذهب  

 أو بتسليم املرأة نفسها الدُّخول وقت وجوب النفقة من حني حصول إنَّ: القول الثاين 
 .  لزوجها دون مانع

 . )٥(احلنبليَّة و)٤(افعيَّةالشَّ و)٣(املالكيَّة: يه ذهب مجهور  الفقهاء منوإل 
 
 .الزَّوجيَّةسبب اختالف الفقهاء يف وقت وجوب النفقة 

 يف سبب ميرجع سبب اختالف الفقهاء يف حتديد وقت ابتداء النفقة إىل اختالفه 
 . )٦(وجوهبا 
، )٧( هو حصول االحتباس_هنا_ سبب وجوب النفقة أنَّ ذهبوا إىل احلنفيَّةف- 

 . الَعقْد، لذلك كان وقت وجوب النفقة من حني ابتداء الَعقْدواالحتباس يبدأ من وقت 
 فمىت ، )١ ( سبب وجوب النفقة حصول االستمتاعأنَّأما اجلمهور فذهبوا إىل - 

حصل أو توفرت الظروف حلصوله دون مانع ، حبيث استعدت املرأة لتسليم نفسها لزوجها 
 .سليمالت كان ابتداء النفقة من حني ،

                                                           
  . ٣/٥١، ق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي تبيني احلقائ ١
  .٩/٢٤٩احمللَّى باآلثار، ابن حزم ،  ٢
 .٢/٩٤بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٣
 .٥/١٦٥ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ، . ٤
 .  ٥/٤٧٠اف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ، كشَّ ٥
  .٩٤ / ٢بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٦
  ٥١ / ٣ ، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي ، ١٦ / ٤بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٧
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 :   الرَّاجح قولال
 الَعقْد باعتبار وجوب النفقة من حني احلنفيَّة قول أنَّ_ واهللا أعلم_ الذي يظهر يل  

 :هو األرجح، وذلك ملا يلي
 يعطي احلق للزوج يف طلب زوجته وحبسها لنفسه، أما تسليم الَعقْد حصول إنَّ 

 .)٢( شرطٌ لوجوب النفقة ال سبباً حلصوهلاأنَّهصحيح املرأة نفسها لزوجها فال
، أما إذا )٣(فإذا امتنعت املرأة عن تسليم نفسها لزوجها دون عذر مقبول فال نفقة هلا 

نفقة إنَّ الرعي ، فالشَّكان امتناعها لعذر مقبول كعدم دفع معجل املهر أو عدم توفر املسكن 
 . )٤(ال تسقط

 
 موقف القانون

 وقت إنَّ: القائلالظّاهريَّة واحلنفيَّةخصية األردين مبذهب الشَّاألْحوال أخذ قانون  
جتب النفقة للزوجة :( نصُّهتني ما الّسابعة والّس؛ فجاء يف املادة الَعقْدوجوب النفقة من حني 

 الصحيح،ولو كانت مقيمة يف بيت الَعقْدمن حني _ الدِّينولو مع اختالف _ج الزَّوعلى 
 االمتناع عند عدم دفع حّق شرعي، وهلا حّق طالبها بالنقلة وامتنعت بغري أهلها، إال إذا

 . )٥ () هلا ج هلا مهرها املعجل أو عدم هتيئته مسكناً شرعياًالزَّو

                                                                                                                                                                      
 ٥، معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ، ُمغِني احملتاج إىل ٦٨/ ٢، فراويى رسالة ابن أيب زيد، النَّالفواكه الدَّواين عل ١
 /١٥١  
  .١٨ / ٤ ، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٥١ / ٣تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي ،  ٢
  .١٩ / ٤بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
  .٩٢ / ٢حممد عقلة، .  ، نظام األسرة يف اإلسالم، د٥١ / ٣، ئق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعياتبيني احلق ٤
 .٢٨قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٥
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 ثبوت املرياث
 :وفيه أربعة  مطالب

 .   : املطلب األول 
 .    : املطلب الثاني 

 .     :املطلب الثالث 

 .     : املطلب الرابع 
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 املطلب األول
 تهمشروعيَّدليل تعريف املرياث، و

  .تعريف املرياث:أوالً
مي توارثه اآلخر عن يء ، أو األمر القدالشَّبقية :  من اإلرث،وهو :لغةًاملرياث _ أ 
 .األّول
 . )١ (د موتهصار إليه ماله بع: َوِرث فالن املال وراثة: يقال

يء من شخص إىل شخص أو من قوم إىل الشَّانتقال :لغةًفيكون املرياث يف ال 
 .  )٢(قوم

انتقال امللكية من امليت إىل ورثته األحياء،سواء كان  :اصطالحاًاملرياث _ ب 
 .)٣(رعيةالشَّ من احلقوق حقَّاًقاراً أم املتروك ماالً أم ع

 كل واحد من حّقعلم بأصول من ِفقٍه وحساب؛ ُتعرَّف : أما علم املرياث فهو  
 . )٤ (ركةالت

 : يتكون من شقنيالتَّعريفوعلم املرياث هبذا  
 . بعلم املرياث املتعلِّقةشق فقهي، وُيعىن باألحكام الفقهية  _ ١ 
ق باألمور احلسابية؛ أي حساب نصيب كل وارث  شق حسايب، وهو املتعل_٢ 

                                     . )٥(ركةالتومقدار نصيبه من أ
، وهي رياث امساً  آخر وهو علم الفرائضويطِلق الفقهاء املتقدمون على علم امل 

 .)٦(فََرض له يف العطاء؛ أي قَّدر له نصيباً: تسمية مأخوذة من قوهلم 

                                                           
 .١٠٢٤ / ٢ َو ١٣/ ١املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه،  ،٢/١٩٩  لسان العرب، ابن منظور،١
 .٣٤ القلم العريب، رصابوين، دا علي الداملواريث يف الشَّريعة اإلسالمية، حمم ٢
  .٣٤ املواريث يف الشَّريعة اإلسالمية، حممد علي الصابوين، ٣
 .٧٥٧ / ٦الدر املختار، احلصكفي،  ٤
  .٢ / ٣أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري،  ٥
  . ٤٩٨خمتار الصِّحاح، الرَّازي، ٦
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 أنصبة الورثة مقدَّرة مفروضة أنَّسمية علم املواريث بعلم الفرائض  وسبب ت 
$ :،كما يف قوله تعاىل)١(واضحة املعامل  Y7ŠÅÁ tΡ $ZÊρãø̈Β )؛ أي نصيباً مقدَّراً)٢. 

 
  .ة املرياثمشروعيَّدليل :ثانياً

 نَّةالسُّ لذلك بالقرآن الكرمي واستدلُّواة املرياث، ومشروعيَّ على)٣(اتفق الفقهاء  
 . واإلمجاع النَّبويَّة

 
 :القرآن الكرمي:أوالً 

  ÞΟ: قال تعاىل ä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρr& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È ÷u‹ sVΡ W{$# 4 ( )٤(.      
 

 :وجه االستدالل
، )٥( مستِحق من املرياث جاءت بعدها نصيب كلّاليتبّينت هذه اآلية واآليات  

جني اآلخر ، دلّ الزَّوء املستحقني للمرياث األزواج؛ حيث يرث كل من ومن ضمن هؤال
 öΝà6:على ذلك قوله تعاىل s9uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6 ã_≡uρø—r& βÎ) óΟ ©9 ä3tƒ £ßγ©9 Ó$s!uρ 4 

βÎ* sù tβ$ Ÿ2  ∅ßγs9 Ó$s!uρ ãΝà6 n=sù ßì ç/”9$# $ £ϑÏΒ zò2 ts? 4 .ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π §‹ Ï¹uρ šÏ¹θ ãƒ 

!$ yγÎ/ ÷ρr& &øyŠ 4  ∅ßγs9uρ ßì ç/”9$# $£ϑ ÏΒ óΟ çFø.ts? βÎ) öΝ©9 à6 tƒ öΝä3©9 Ó‰s9uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2 

                                                           
 . ٣٠٩ / ٣حممد عقلة،. ألسرة يف اإلسالم، د ام، نظا٤٩٨خمتار الصِّحاح، الرَّازي،  ١
 .٧: الّنساء، آيةرةسو ٢
، اإلنصاف يف معرفة ٣٢٥ / ٣، فتح القدير، ابن اهلُمام، ٢٦٦ / ٦الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٣

شرح املوطأ، ، املنتقى ٣٩٧/ ٧، حتفة احملتاج بشرح املنهاج، اهليتمي، ٢٩٧ / ٨الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، 
 .٢٨٣/ ٣الباجي، 

 .١١:سورة الّنساء، آية ٤
  .١١٥ / ٢أحكام القرآن، اجلصَّاص ،  ٥
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öΝà6 s9 Ó$s!uρ £ßγn=sù ßßϑ ›V9$# $ £ϑ ÏΒ Λä ò2 ts? 4 .ÏiΒ Ï‰÷èt/ 7π §‹ Ï¹uρ šχθ ß¹θ è? !$ yγÎ/ ÷ρr& & øyŠ 

)١(. 
 
  : النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً

 :ة املرياث، ومن أمهها مشروعيَّ على دلَّت أحاديث كثرية بويَّة النَّالسُّنَّةورد يف  
أِحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فََألْوىل : ( قال_  _النّيبما رواه ابن عباس عن _ ١

  . )٢ ()رجل ذَكَر  
 

 :وجه االستدالل
  فقد أوجب أوالً إعطاءسيم املرياث بني املستحقني للتركة،بّين احلديث كيفية تق 

 . ما بقي يذهب ألقرب عاصب مثَّأصحاب الفروض، 
 . )٣ ()من ترك ماالً فلورثته: ( قال_ _النّيب ما رواه أبو هريرة عن – ٢
 

 :وجه االستدالل
 ويف هذا دليل على ،رعينيالشَّ مال املتوىف ينقل إىل ورثته أنَّحيث أوضح احلديث  
 . ة املرياثمشروعيَّ
 :اإلمجاع : ثالثاً

 .  )٤(ة املرياثمشروعيَّت األّمة على حيث أمجع 

                                                           
 .١٢:سورة الّنساء، آية ١
  .٦٧٣٢: رقم،٤/٢١٠٤، صحيح البخاري، ٤٠٣٢: ، رقم٧٩٣صحيح مسلم، : متفق عليه ٢
 .٤٠٥٢: ، رقم٧٩٦،  صحيح املسلم، ٦٧٣١: رقم، ٤/٢١٠٣صحيح البخاري، : متفق عليه ٣
اية املقتصد، ابن ، بداية اجملتهد وهن٥٩٣ / ٩منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ، ٥٠اإلمجاع، ابن املنذر،  ٤

 .٥١١ / ٢ُرشد، 
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 املطلب الثاين
 .النِّكاحسبب ثبوت املرياث يف 

القرابة، :يرجع ألسباب ثالثة، وهي_ بشكل عام_ سبب ثبوت املرياث إنَّ 
 .، والوالءالزَّوجيَّةو

 .النِّكاح املرياث الذي سببه تهوالذي يهمنا هو معرف
  
، فمىت "النِّكاح َعقْد" هو الزَّوجيَّةت املرياث يف  سبب ثبوأنَّ على )١(اتفق الفقهاء 

ولو بعد حلظات من إبرام _ حصلت الوفاة ألحدمها مثَّجني الزَّو بني النِّكاح َعقْدأُبِرم 
 .وارث التفقد ثبت بينهما _ الَعقْد

 
 .   النَّبويَّةالسُّنَّة بالقرآن الكرمي والَعقْدوارث مبجرد التواستدل الفقهاء على ثبوت  
 :القرآن الكرمي:أوالً

 öΝà6: قال تعاىل  s9uρ ß# óÁÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6 ã_≡uρø—r& ....  ∅ßγs9uρ ßì ç/”9$# $£ϑ ÏΒ 

óΟ çFø.ts? ٢(. 
 :وجه االستدالل

 يف اآلية الزَّوجيَّة ولفظ ،ركةالتجني نصيباً من الزَّو تعاىل أوجب لكل من أنَّ اهللا 
  . )٣(الدُّخولون تقييد ب  دالَعقْدينطبق على أحدمها مبجرد 

 
 :     النَّبويَّةالسُّنَّة:ثانياً

 أُِتَي ِفي اْمَرأٍَة َتَزوََّجَها َرُجلٌ فََماَت َعْنَها أنَّه  بن مسعود َعْن َعْبِد اللَِّهَعلْقََمةُما رواه  
 أََرى : قَالَمثَّ ،ا ِمْن َشْهٍر لَا ُيفِْتيِهْم فَاْخَتلَفُوا ِإلَْيِه قَِريًب،َولَْم َيفِْرْض لََها َصَداقًا َولَْم َيْدُخلْ ِبَها

                                                           
، حتفة احملتاج بشرح املنهاج، ٢٨٣ / ٣ ، املنتقى شرح املوطأ، الباجي ، ٣٢٥ / ٣فتح القدير، ابن اهلُمام ،  ١

  .٢٩٧ / ٨ معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي ،  ، اإلنصاف يف٣٩٧ / ٧اهليتمي، 
 .١٢:سورة الّنساء، آية ٢
  .٢٦٦ / ٦الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٣
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 فََشِهَد َمْعِقلُ ْبُن ِسَناٍن ،ِعدَّةال َولََها الِْمَرياثُ َوَعلَْيَها ،لََها َصَداَق ِنَساِئَها لَا َوكَْس َولَا َشطَطَ
 . )١ (َضْيَترَوع ِبْنِت َواِشٍق ِبِمثِْل َما قَقََضى ِفي ِب__  اهللالْأَْشَجِعيُّ أَنَّ َرُسولَ
 :وجه االستدالل

دخل هبا ، أنْ ي مات عنها زوجها من غري اليتديث قد أثبت املرياث للزوجة نَّ احلأ 
  . الدُّخولاملرياث قبل _  _النّيب سبباً لثبوت املرياث، لَما أثبت هلا الدُّخولولو كان 

                                                           
 .صحيح :  ،قال األلباين ٣٣٥٥ : ، رقم٥١٩ سنن النَّسائي ، :أخرجه النَّسائي ١
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 املطلب الثالث
 الدُّخولحكم توريث املطلَّقة قبل 

 
 ، ال توارث الدُّخول إذا وقع قبل حالة الصحة يف الطَّالقأنَّ الفقهاء على اتفق  : أوالً_

تنتهي به  ،)١( فيهِعدَّة ال بائناً يكون الدُّخول قبل الطَّالق وقوع ألنَّجني مطلقاً؛ الزَّوبني 
 . جني الزَّووارث بني الت هي سبب حلصول اليت الزَّوجيَّةالعالقة 
  
$ :ودليل ذلك قوله تعاىل  pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢ΟèO 

£èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF÷ès? ( 

£èδθ ãèÏnG yϑ sù £èδθ ãm Îh |  uρ % [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪ )٢(. 
 
فقهاء إنَّ ال،ف)٣(مريضاً مرض املوتج الزَّو، وكان الدُّخولقبل  الطَّالقأما إذا وقع :ثانياً _

 : اختلفوا يف حكم توريث املرأة يف ذلك على قولني 
 

 .مرض املوت هلا املرياث  يف الدُّخولطلقة قبل إنَّ امل: ل القول األو
 .)٥( يف املذهباحلنبليَّة، و)٤(املالكيَّةوإليه ذهب  

                                                           
  . ١٤٥ / ٤تح القدير، ابن اهلُمام ، ،ف٧٨ /٨و ٢٦٩ / ٦الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ،  ١
 ٠٤٩: سورة األحزاب، آية ٢
املرض الذي ُيعِجز الرجل عن ممارسة أعماله املعتادة خارج البيت، وُيعِجز املرأة عن أعماهلا املعتادة : مرض املوت ٣

املبسوط، : ر، ُينظملة على حال واحدة من غري ازديادداخل البيت ، ويتصل به املوت دون أنْ يستمر َسنة كا
  .  ٨٠٣ / ٢، املدخل الفقهي العام، الّزرقا، ١٥٧ / ٦الّسرخسي ، 

 . ٢/٨٦املدوَّنة، مالك بن أنس،  ،٢٧ /٤، يل يف شرح خمتصر خليل، الرُّعيينمواهب اجلل ٤
 .٣٥٦ / ٧، فة الرَّاجح من اخلالف، املرداوياإلنصاف يف معر ٥
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 .  ال مرياث هلا يف مرض املوتالدُّخولة قبل طلقإنَّ امل: القول الثاين 
 .)٤(الظّاهريَّة،و)٣( يف روايةاحلنبليَّة،و)٢(افعيَّةالشَّ،و)١(احلنفيَّةوإليه ذهب  

 
 .أدلة أصحاب القول األول: ثانياً 

 يف مرض املوت هلا الدُّخولطلقة قبل أنَّ املب: القائلوناحلنبليَّة واملالكيَّة استدلَّ  
 . واإلمجاع واملعقولثار الصَّحابةآباملرياث، 

 
 :آثار الصَّحابة:أوالً

_  _ن بن عوف الرَّمح عبد أنَّ :ى أبو سلمة بن عبد الرَّمحن بن عوففقد رو 
 .  )٥ (ِعدَّهتا بعد انقضاء ِمنه_ _ثها عثمان بن عفان فورَّ ة وهو مريض، امرأته البتَّطلَّق

 
 : وجه االستدالل

، ِعدَّهتاوانتهت   بينونةً كربى،بائناً يف مرض املوت طالقاً طُلِّقتْن  َمأنََّبيَّن األثر  
 ِعدَّة ال ألنَّه، الدُّخولفإهنا ترث من زوجها، ومثل هذا احلكم ينطبق على املطلقة قبل 

 . النِّكاح جبامع انتهاء ِعدَّهتاعليها يف طالقها ، فتستوي بذلك هي ومن انتهت 
 
 :اإلمجاع:ثانياً

 ، ِعدَّهتا انتهت اليتن الرَّمحما قضى به عثمان من توريث زوجة عبد  إنَّحيث  

                                                           
  .١٤٥ / ٤ ابن اهلُمام ،  ،فتح القدير،٦٠ / ٣املبسوط، الّسرخسي ، ١
 ، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا ٤٧٧ / ٤ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ،  ٢

  .٤٨٢ / ٣األنصاري ، 
 / ٤ ، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ، ٣٥٦ / ٧اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي ،  ٣

٤٨٢.  
 .٤٩٤/ ٩احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٤
صحيح، وقال عن سنده الذي ذكره اإلمام مالك بن : قال األلباين  . ٤٥٦ / ٢املوطأ ، : أخرجه مالك بن أنس ٥

منار الّسبيل، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث : ، ُينظروهذا سند صحيح على شرط البخاري: أنس يف  املوطأ 
  .١٧٢١: ، رقم١٥٩ / ٦األلباين، 
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كم صدر عن إمام ويف رجل أنَّ احل، مع الصَّحابةظهر ُمعارض لذلك من أنْ يدون 
 أحداً من أنَّ ولكن مل ُينقل ،م لَُعِل على فعلهالصَّحابةمشهور، فلو كان هناك اعتراٌض من 

  . )١(فكان إمجاعاًلف عثمان يف قضائه،  خاالصَّحابة
 
 : املعقول :ثالثاً

ق قصد أمراً فاسداً يف املرياث، وهو حرمان زوجته من املرياث فيعامل طلِّإنَّ امل_ ١ 
 .  )٣ ()من استعجل شيئاً قبل أوانه، عوقب حبرمانه: (، ولذلك قالوا )٢(حينئذ بنقيض قصده

اث، فيعاقُب هنا مبنعه من جة من املريالزَّو حلرمان الطَّالقج قد استعجل الزَّوو 
حرم من مرياثه حلديث حتقيق ما قصده، قياساً على من قتل مورِّثه، فَمْن قتل مورِّثه، ُي

 .)٤ ()ليس لقاتل مرياث : ( النّيب
 وقع طالقها  ترث إنْأنَّهاقياسها على املعتدة من طالق بائن، فاجلمهور على _٢ 

  . )٥ ( أو غريها مادام قصده اإلضرار هباِعدَّةال توفَّى يفأنْ ييف مرض املوت وال فرق بني 
 

  .أدلة أصحاب القول الثاين
 يف مرض الدُّخول ال مرياث للمطلقة قبل بأنَّه: ن  القائلوافعيَّةالشَّ واحلنفيَّة استدلَّ  

 الطَّالق، وإذا وقع )٦(الزَّوجيَّة هو بقاء النِّكاح سبب املرياث يف أنَّ وهو ؛املوت باملعقول
 .بائناً يقع _ذحينئ _الطَّالق ألنَّة يَّ فال يبقى أثر للزوجالدُّخولقبل 

  . )٧ (حّق تصبح أجنبية، واألجنبية ليس هلا يف مرياث غريها الزَّوجيَّةواملرأة بعد انتهاء 
                                                           

  .٨٧ / ٤، املنتقى شرح املوطأ، الباجي ١
  .٥٥٦ / ٢، البهويت، النُّهى لشرح املُنَتهىدقائق أويل  ٢
  . ١٥٢ األشباه والنظائر، الّسيوطي، ٣
 .صحيح: ، قال األلباين٢٦٤٦ :، رقم٤٥٠سنن ابن ماجة،: أخرجه ابن ماجة ٤
  .٨٧ / ٤، املنتقى شرح املوطأ، الباجي ٥
، ردُّ احملتار ١٤٧١ / ٤، العناية شرح اهلداية، البابريت، ٤٧٧ / ٤معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، غِني احملتاج إىل ُم ٦

  . ٣٨٣/ ٣ابن عابدين، ، على الدُّر املختار
  .٤٩٤ / ٩احمللَّى باآلثار، ابن حزم ،   ٧
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 رجيح التاملناقشة و
هلا  مرض املوت  يفالدُّخولطلقة قبل أنَّ امل بُيعترض على استدالل املالكيَّة واحلنبليَّة :أوالً

 :املرياث
 من توريثه لزوجة عبد الرمحن بن __ بن عفانفعل عثمان استدالهلم بنَّبأ  
 أنَّه وأخرى ِعدَّهتا وّرثها قبل انقضاء أنَّهاختلفت الرواية عنه، فروي من طريق قد  عوف

  .ِعدَّهتاوّرثها بعد انقضاء 
   . )١( منقطعةنَّهاإ :افعيشَّال قال عنها ِعدَّهتاورواية توريثها بعد انقضاء  

 :وجياب عنه
 أم بعد ِعدَّةال هل ورَّثها يف :عفان فيها اختالفرواية عن عثمان بن أنَّ الصحيح  
 . )٢(ِعدَّةال وّرثها بعد انقضاء أنَّه ، لكّن أصح الروايات ؟انقضائها

 
 :الدُّخول للمطلقة قبل  ال مرياثبأنَّه ةافعيَّة والشَّ وُيعترض على استدالل احلنفيَّ:ثانياً

 ِعدَّةال وبعد انقضاء ،الزَّوجيَّة هو النِّكاح سبب املرياث يف أنَّ من احلنفيَّة ما قاله نَّبأ 
 أنفسهم مل جيعلوا احلنفيَّةولكن ارث، هذا صحيح وال أحد ينكر ذلك،  فال يكون توتنتهي
 توريثها كان بسبب علَّة أنَّكروا ، وذِعدَّهتا حني قالوا بتوريِث املطلقة البائن يف علَّةذلك 

 دون _هنا_وريث حصل التج أراد حرمان زوجته من املرياث بفراره منها ، والزَّوأنَّ 
 .الزَّوجيَّةاعتبار لقيام 

كمال إنَّ الحىت  ،الدُّخول قبل الطَّالق موجودة يف - اإلضرارعلَّة ـ علَّة وهذه ال 
 للمرياث يف مرض اً سببالزَّوجيَّةغ اعتبار ِسمل يسَت احلنفيَّةابن اهلمام وهو من كبار أئمة 

 .املوت 
سبب إرثها يف مرض موته غري  الزَّوجيَّة قوله ـ صاحب اهلداية ـ أنَّ إال (: فقال 

         .  )٣ ()جيد 
 

                                                           
  .٤٣٧ / ٣ التلخيص احلبري، ابن حجر، ١
 .٦/١٦٠ أحاديث منار الّسبيل، األلباين، إرواء الغليل يف ختريج ٢
 .٤/١٤٧ ،فتح القدير، ابن اهلُمام ٣
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 ١٨٥

 
  :الرَّاجح قولال

 بتوريث املطلقة قبل املالكيَّة واحلنبليَّة  قولترجيح _ واهللا أعلم _الذي يظهر يل 
 :  ملا يأيت  يف مرض املوتالدُّخول

يف توريثه المرأة عبد _ _ خصوصاً ما ثبت عن عثمان بن عفان أدلتهم  قوة -١
 .ن بعد طالقها الرَّمح
 أنَّ أو بعد انقضائها ما دام ِعدَّةال ال فرق بني اعتبار توريث املطلقة يف مرض املوت يف -٢

 .ملته بسوء قصده ني حاصل وهو معاالتسبب توريثها يف كال احل
 بإمكانه ألنَّن قَْصده احلرمان؛  فقط لََما كان جيدي مع َمِعدَّةال على توريثها يف ولو اقُتِصر

  مقصوده،صل على ني حيالت ويف كلتا احلالدُّخول يطلقها قبل نْأأو  طلقات الثَّالثإيقاع 
 . اًولذلك وجب توريثها ما دام سوء القصد موجود

يف املرياث إذا تزوجت أو ارتدت عن _ قة يف مرض املوتاملطلَّ_ ة وينتهي حق املرأ_ ٣
ويف ذلك نفٌي حلصول  ،)١( على رضاها مبا حصل هلا من طالقالًدينها ؛ ألنَّ يف ذلك دلي

 املطالبة باملرياث، وقد روي عن يسقط حقها يفف ل الزوج،سوء القصد أو الضرر من قب
ال نزال نورِّثها حىت يربأ أو : (  عنه قولهقلما يؤيد هذا حيث ُن_  _أُّيب بن كعب

 .  ) ٢( )تتزوج وإن مكث سنة
 

                                                           
 ٢/١٠٤٠م، القاهرة، ١٩٩٩أمري عبد العزيز، دار السالم، الطبعة االوىل، . فقه الكتاب و السُّنَّة، د ١
 .١٤٩٠٧: ، رقم٧/٢٦٣أخرجه البيهقي، سنن البيهقي،  ٢
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 املطلب الرابع
 .الدُّخولاإلحداد بالوفاة قبل عتداد وحكم اال

 
 .الدُّخولحكم االعتداد بالوفاة قبل :أوالً_

 ِعدَّةدخل هبا، فإن أنْ يعقود عليها إذا مات زوجها قبل أنَّ امل على )١(اتفق الفقهاء  
 . الكرمي، واإلمجاعبالقرآن الفقهاء لذلك لالوفاة واجبة عليها، واستد

 
 :القرآن الكرمي: أوالً

 t:قال تعاىل Ï%©!$#uρ tβöθ ©ù uθ tFãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒuρ % [`≡uρø—r& zóÁ −/u tI tƒ £ÎγÅ¡àΡ r' Î/ sπ yèt/ö‘ r& 9åκ ô− r& 

#Z ô³tãuρ ( )٢(. 
 

 :وجه االستدالل

tβρ :( قوله تعاىلأنَّ  â‘ x‹ tƒuρ %[`≡uρø— r& (حصول ِعدَّةال سبب وجوب ّين أنَّب 

 .)٣(ِعدَّةال حىت تثبت للدُّخول، وال حاجة الَعقْد، وهي حاصلة مبجرد الزَّوجيَّة
 
 :اإلمجاع:ثانيا

 الوفاة على كلّ مسلمة حّرة سواء كان ِعدَّة جتب أنَّهفقد أمجع أهل العلم على  
 .)٤( هبا أم غري مدخولمدخوالً

                                                           
، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي، ٣/١٩٢ الكاساين، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع،  ١
، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٣/٤٠٠، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري، ٢/٥٩
٧/١٨٩. 
 .٢٣٤:سورة البقرة، آية ٢
 .٥/١٨٣القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن ٣
 .٧/٩٣ على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، الُْمغِني ٤
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 ١٨٧

 .الدُّخول قبل )١(حكم اإلحداد:ثانياً_
 ِمن وفاة ؛فكما ِعدَّةال على وجوب اإلحداد على َمْن وجبت عليها )٢(اتفق الفقهاء  
فكل  ؛ وفاة، فكذلك جيب عليها اإلحدادِعدَّة تعتّد الدُّخولتوىف عنها زوجها قبل أنَّ امل

 يف اإلحداد بني املدخول هبا أو غري معتدة من وفاة جيب عليها اإلحداد ،والفقهاء مل ُيفّرقوا
 .املدخول هبا 

 .  واإلمجاع النَّبويَّةالسُّنَّةواستدل الفقهاء لوجوب اإلحداد ب
 
 :  النَّبويَّةالسُّنَّة:أوالً
  _ َجاَءِت اْمَرأَةٌ ِإلَى َرُسوِل اللَِّه:ََسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ َتقُولُ: التماروته زينب ق ١
 _َ؟ أَفََتكُْحلَُها،ولَ اللَِّه ِإنَّ اْبَنِتي ُتُوفَِّي َعْنَها َزْوُجَها َوقَِد اْشَتكَْت َعْيَنَها َيا َرُس:التفَق 

:   َرُسولُ اللَِّه قَالَمثَّ ، لَا: كُلَّ ذَِلَك َيقُولُثالثاًلَا َمرََّتْيِن أَْو (_  _فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه
 .)٣( )ِإنََّما ِهَي أَْرَبَعةُ أَْشُهٍر َوَعْشٌر

 : وجه االستدالل
 ؛من تويف عنها زوجها هناها عن ذلكملا ُسئل عن االكتحال ِل_   _أنَّ النّيب 

  .)٤(وهذا دليل على وجوب اإلحداد ،  الوفاةِعدَّةحىت تنقضي 
 

                                                           
كشَّاف القناع عن منت : ُينظر. أنْ متنع املرأة نفسها ِمّما كانت تتهيأ به لزوجها من تتطيُّب وتزيُّن: اإلحداد ١

 .٥/٤٢٨اإلقناع، البهويت،
 ٣/٦٠يب زيد، النَّفراوي، ، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أ٣/٢٠٨بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٢

، احمللَّى باآلثار، ٩/٣٠١، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٤/٨٦التجريد لنفع العبيد، البجريمي، 
 .  ١٠/٦٢ابن حزم، 

  .٣٧١٨: ، رقم٧١٦  مسلم،ح، صحي٥٣٣٦: رقم، ٤/١٧١٧ البخاري، حصحي: متفق عليه ٣
 .٢/٢٠١ ، ابن ُرشد،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ٤
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 ١٨٨

 لَا َيِحلُّ ِلاْمَرأٍَة ُتْؤِمُن ِباللَِّه :(يقول__النّيب مسعت أنَّهاماروته زينب عن أم حبيبة _ ٢
 .)١ () ِإلَّا َعلَى َزْوٍج أَْرَبَعةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا،دَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَلَاِث لََياٍلأنْ ِحتَوالَْيْوِم الْآِخِر 

 : وجه االستدالل
ج باملدة الزَّوج ، وأوجب اإلحداد على الزَّوديث َحّرم اإلحداد على غري أنَّ احل 
 . )٢(املذكورة

 
 :ثانياً اإلمجاع

وفاة  الِعدَّة احلرائر يف الّنساءحداد واجب على أنَّ اإلأمجع املسلمون على حيث  
  . )٣ (إال ما روي عن احلسن البصري

                                                           
 .٣٦١٦: ، رقم٣٣٤ مسلم، ح، صحي٥٣٣٤: رقم، ٤/١٧١٧ البخاري، حصحي: متفق عليه  ١
 .٩/٥٣٩فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر،  ٢
 .٩/٥٣٩، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٢/٢٠٠بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٣
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 ١٨٩

  
 

  املصاهرة حرمةثبوت
 
 

 :لبامط وفيه ثالثة
  .    :   املطلب األول 
 .  : املطلب الثاني 

 .  : املطلب الثالث 
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 املطلب األول
 . حرمي هباالتتعريف املصاهرة، ودليل 

  .تعريف املصاهرة:أوالً 
صاهرت :القرابة، واألصهار أهل بيت املرأة،ُ يقال: الصِّهر :  لغةًاملصاهرة _أ 

 .)١(القوم إذا تزوجت فيهم
كل ذي رحم حمّرم من : فقهاء هم األصهار عند ال :  اصطالحاًاملصاهرة _ب 
 الاليت هنَّ: ة باملصاهرحرَّماتاج، واملُالزَّوالقرابة الناشئة عن :، فتكون املصاهرة)٢(امرأته

  .)٣(النِّكاحيكون سبب حرمتهّن 
 .حرمي هبا التدليل : ثانياً 

 بسب املصاهرة تكون حرمتهن أبدية باتفاق الفقهاء ، الّنساء من حرَّماتاملُ 
 .)٤( أم الرضاعالنَّسبكانت املصاهرة من سواء

 -: هبا فقد ذكرها القرآن الكرمي يف آيتني مها حرميالتأما دليل 
  Ÿωuρ (#θ : قال تعاىل_١  ßs Å3Ζ s? $ tΒ yxs3tΡ Νà2 äτ!$ t/#u š∅ÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $ tΒ 

ô‰s% y# n=y™ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $ \Fø)tΒuρ u!$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6y™ )٥(. 

≈    àM:حرمي الت يف سياق قال تعاىلو_٢  yγ¨Βé&uρ öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ ãΝà6 ç6Í× ¯≈t/u‘ uρ  ÉL≈ ©9$# ’Îû 

Νà2 Í‘θ àfãm ÏiΒ ãΝä3Í←!$ |¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# ΟçFù=yzyŠ £ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ©9 (#θ çΡθ ä3s? Ο çFù=yzyŠ  ∅ÎγÎ/ Ÿξ sù 

yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹ n=tæ ã≅Í× ¯≈ n=ym uρ ãΝà6 Í←!$ oΨ ö/r& t É‹©9$# ôÏΒ öΝà6Î7≈ n=ô¹r&  )وإليك تفصيل  . )٦
 . حرَّماتكل صنف من املُ

                                                           
  .٤/٤٧١لسان العرب، ابن منظور ،  ١
  .٢٢١ / ٣تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي ، ٢
  .٢٠٧ / ٦عبد الكرمي زيدان ، .املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د ٣
  .٨٥ / ٧الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ،  ٤
 .٢٢: سورة الّنساء، آية ٥
  .٢٣:سورة الّنساء، آية  ٦
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 املطلب الثاين
  باملصاهرةحرَّماتأصناف املُ

 باملصاهرة أربعة أصناف اتفق حرَّمات املُأنَّابقتني يتبني الّس يف اآليتني النَّظرب 
 . )١(الفقهاء مجيعهم على ثبوت حرمة املصاهرة فيهن بالخالف

  . اآلباء وإن علوازوجات: الصنف األول 
 .  النَّبويَّةالسُّنَّة الفقهاء على حترميهن بالقرآن الكرمي واستدلَّ 

 
 : القرآن الكرمي: أوالً 

  Ÿωuρ (#θ : قال تعاىل  ßs Å3Ζ s? $ tΒ yxs3tΡ Νà2 äτ!$ t/#u š∅ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $#  )٢(. 
 

 :وجه االستدالل
والنهي يشمل زوجات  )٣ (واج،ية هنت عن نكاح ما نكح اآلباء من األز اآلأنَّ 

 كلمة األب يف أصل اللغة تتناول اآلباء واألجداد ، أنَّاآلباء واألجداد وإن علوا؛ بدليل 
 .  )٤(د يأخذ حكم األب مهما عال  اجلأنَّ_ أيضاً_ وثبت باإلمجاع

 
  :  النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً 

 : قَالَ؟ أَْيَن ُتِريُد: فَقُلُْت،َعُه الرَّاَيةُلَِقيُت َخاِلي َوَم: ما رواه الرباء بن عازب قال 
 .)٥()أَقُْتلَُهأَنْ أَْضِرَب ُعُنقَُه أَْوِإلَى َرُجٍل َتَزوََّج اْمَرأَةَ أَِبيِه ِمْن َبْعِدِه __أَْرَسلَِني َرُسولُ اللَِّه 

 
                                                           

 ، ٦٢ / ٢، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ٢٥٨ / ٢يب الشَّرائع، الكاساين،  ترتبدائع الصَّنائع يف ١
، احمللَّى ١١٤  /٨، فة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي اإلنصاف يف معر٣٦٢ / ٣، د لنفع العبيد، البجريميالتجري

 . ١٣٧/ ٩، باآلثار، ابن حزم
 . ٢٢:سورة الّنساء، آية  ٢
  .٤٧٥ / ١، آن، ابن العريبأحكام القر ٣
  .٨٦ / ٧ ، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ،٢١١ / ٣العناية شرح اهلداية، البابريت ،  ٤
 .صحيح :  ، قال األلباين٣٣٣١ :، رقم٥١٥سنن النَّسائي، : أخرجه النَّسائي ٥
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  .كمة حترمي َمْنكوحة األبِح
ملفارقته إياها فرييد العودة  ذلك يفضي إىل قطع األرحام؛ فقد يندم األب ألنَّ 

 . )١(إليها، فإذا نكحها االبن أْوحَشه ذلك وأورث الضغينة بينهم
 

  .جات وإن علونالزَّوأمهات : الصنف الثاين 
≈ àM: الفقهاء على حترميهن بالقرآن الكرمي، حيث قال تعاىل استدلَّ  yγ¨Βé&uρ 

öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ  )٢(.  
 

 :وجه االستدالل
≈ àM: اىل  قوله تعأنَّ  yγ¨Βé&uρ öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ   جاءت معطوفة على أول اآلية وهي 

 ôM :قوله تعاىل tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé&   ، واملعطوف يأخذ حكم ما ُعِطف عليه
 . )٣(حرميالتوهو 

 
  .وإن نزلناملدخول بأمهاهتن جات الزَّوبنات : الصنف الثالث 

 :، حيث قال تعاىل أيضاًمبا جاء يف  القرآن  الفقهاء على حترميهن استدلَّ 
ãΝà6 ç6Í× ¯≈ t/u‘ uρ  ÉL≈ ©9$# ’Îû Νà2 Í‘θàf ãm ÏiΒ ãΝä3Í←!$ |¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# ΟçFù=yzyŠ £ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ©9 (#θ çΡθ ä3s? 

Ο çFù=yzyŠ  ∅ÎγÎ/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹ n=tæ   )٤(. 
 : وجه االستدالل

  Νà6: قوله تعاىل أنَّ  ç6Í× ¯≈ t/u‘ uρ على أول اآليةأيضاًاءت معطوفةً  ج  : 
                                                           

  .٢٦٠ / ٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١
 . ٢٣:لّنساء، آيةسورة ا ٢
  .٢٥٨ / ٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
 .٢٣:سورة الّنساء، آية ٤
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 ôM tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã  ،١(فتأخذ حكمها(.  
 .)٢( يربيها يف بيته غالباًألنَّهوالربيبة هي ابنة امرأة الرجل؛  

  
  .زوجات األبناء وإن نزلوا: الصنف الرابع 

  . على حترميهن مبا جاء يف القرآن الكرمي الفقهاءاستدلَّ 
≅ ã:حيث قال تعاىل  Í× ¯≈n=ym uρ ãΝà6 Í←!$ oΨ ö/r& t É‹©9$# ôÏΒ öΝà6 Î7≈ n=ô¹r&  )٣( . 

  .)٤(شرعاًهنا حتل له أل ةجة تسمى حليلالزَّواحلليلة هي  وة،ع حليلواحلالئل مج 
 

 :وجه االستدالل
× ≅Í: قوله تعاىل أنَّ  ¯≈ n=ym uρ   على أول اآلية _أيضاً_ جاءت معطوفة : 

ôM tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã  ، ٥(فتأخذ حكمها(. 
 

 .موقف القانون
خصية مبا اتفق عليه الفقهاء فيما حيرم على الرجل من الشَّأخذ قانون األحوال  

 :يليما علىن و والعشرامسة املادة اخلنصَّتطريق املصاهرة؛ حيث 
 :  وهي على أربعة أصناف، بينه وبينها مصاهرةج الرجل بامرأٍةأبيد تزّوالتحيرم على (
 .  الرجل وزوجات أحفاده زوجات أوالد .١
 . م زوجته وجداهتا مطلقاً أُ .٢
 . زوجات أيب الرجل وزوجات أجداده  . ٣

                                                           
  .٢٥٨ / ٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١
  .٤١لبة الطلبة، عمر بن أمحد النسفي، دار الطباعة العامرة، ِط ٢
 .٢٣:سورة الّنساء، آية ٣
 .١٤٠ / ٩آلثار، ابن حزم ، احمللَّى با ٤
 .٢٥٨ / ٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٥
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 .  أي بنات زوجته وبنات أوالد زوجته؛ربائبه. ٤

  .)١ ()جاتالزَّو بالدُّخولشترط يف الصنف الرابع وُي 

 

 
 

                                                           
 .١٦ قانون األحوال الشَّخصيَّة، ١
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 املطلب الثالث
 حرمي باملصاهرةالتسبب 

 ، فمنهن ما حرَّماتتلف تبعاً الختالف جنس املُحرمي باملصاهرة خيالت سبب إنَّ 
حرمي فيهن الت سبب أنَّق على ِف ، ومنهن ما اتُّالَعقْدحرمي فيهّن جمرد الت سبب أنَّق على ِفاتُّ

ف فيه ، وإليك ِل ، ومنهن ما اخُتالدُّخول الصحيح بل ال بد من الَعقْدال يكفي فيه جمرد 
 : تفصيل ذلك 

 
ا  يف زوجات اآلباء وإن علوالَعقْدعلى ثبوت حرمة املصاهرة مبجرد اتفق الفقهاء  :أوالً

  .وزوجات األبناء وإن نزلوا
 
مها؛ بدليل ورود النص يف أُ بالدُّخول ال حترم إال بةّربيبأنَّ ال على _أيضاً_واتفقوا  :ثانياً
  :قال تعاىل ،ذلك

 ãΝà6 ç6Í× ¯≈ t/u‘ uρ ÉL≈ ©9$# ’Îû Νà2 Í‘θ àfãm ÏiΒ ãΝä3Í←!$ |¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9$# ΟçFù=yzyŠ £ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ©9 

(#θ çΡθ ä3s? ΟçFù=yzyŠ  ∅ÎγÎ/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝà6 ø‹ n=tæ   )١(. 
 .)٢( من عدمه الزَّوجيَّةإال أهنم اختلفوا يف اشتراط كوهنا يف حجر  

 
 ا؟ هبالدُّخول من ال بد على البنت أم الَعقْد هل حترم مبجرد :جةالزَّوم واختلفوا يف أُ :ثالثاً

 :على ثالثة أقوال
    

  . على البنتالَعقْدثبوت حرمة املصاهرة مبجرد :القول األول
 .)١ (وإليه ذهب مجهور الفقهاء 

                                                           
 .٢٣:سورة الّنساء، آية١
أحكام القرآن، ، ٧/٨٦ ،ِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامةالُْمغ، ٢/٦٢، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد ٢

 .٢/١٨١ ،اجلصَّاص
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 . بالبنتالدُّخولالتثبت حرمة املصاهرة إال ب: القول الثاين 
 .)٢ (إليه ذهب بشر املريسي وابن شجاعو  

 ال تثبت الدُّخولقها قبل إذا طلّ أما ، إذا ماتتالَعقْدتثبت مبجرد : القول الثالث
  .  حرمتها
 .)٣(يه ذهب زيد بن ثابت رضي اهللا عنهوإل 

 
 .جةالزَّوسبب اخلالف يف حرمة أم 

جة يرجع باألساس الزَّو سبب اختالف الفقهاء يف ثبوت حرمة املصاهرة يف أم إنَّ 
 :إىل اختالفهم يف الوصف املذكور يف قوله تعاىل  ÉL≈ ©9$# Ο çFù=yzyŠ £ÎγÎ/  هل يعود إىل ،

 .)٤(؟جات معهنالزَّو يشمل أمهات أنَّهأم الربيبة وحدها أم 
: إنَّ قوله تعاىل : قالوا _ وهم اجلمهور _الَعقْدفَمن أثبت حرمة املصاهرة مبجرد  
  ÉL≈ ©9$# Ο çFù=yzyŠ £ÎγÎ/  بل هو مقصور على أم ،جاتالزَّو أمهات إىل وصف ال يعود 

 ."الربيبة"البنت 
 : ودليل ذلك مايلي

 مجلة نَّص، ألجة ختصيص للعام دون خمصِّالزَّو يف أم الدُّخول اشتراط إنَّ -١ 
 ،" الالئي دخلتم هبنموربائبك" جاءت مستقلة مكتفية بذاهتا عن مجلة "وأمهات نسائكم"

أهبموا ما أهبم القرآن : وهلذا قال ابن عباس ، على عمومها"أمهات نسائكم"فتبقى مجلة 
 .)٥( عمموا ما عمم القرآنأي

                                                                                                                                                                      
ِني ، الُْمغ٥/٢٦ اُألم، الشَّافعي،، ٢/٦٤، ، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد٤/١٩٩ ،املبسوط، الّسرخسي ١

 .٩/١٤١ احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ،٧/٨٥ ،على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة
 .٤/١٩٩ ،املبسوط، الّسرخسي ٢
 .٧/٨٥ ،ِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامةالُْمغ ٣
 .٢/٦٤بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد،  ٤
 .٢/١٨٣ ،أحكام القرآن، اجلصَّاص ٥
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$!← àM≈yγ¨Βé&uρ öΝä3Í:  قوله تعاىلإنَّ-٢  |¡ÎΣ  ويف قوله تعاىل،خفوضة باإلضافة َم : 
، )١(نعتان بنعت واحد بأداتني ال ُين واملخفوضا،)نِم(فوضة حبرف اجلر خم" ن نسائكمِم"

جات الزَّوات نساء كون نعتاً ألمهأنْ ي اليصح "تم هبن  دخلي الالئ" : قوله تعاىلأنَّأي 
 . على أمهات الربائب حلصول اخلفض_فقط_ بل هو مقصور ،وأمهات الربائب

≈ àM:  قوله تعاىلإنَّ:  فقالواالدُّخول حرمة املصاهرة بوان أثبت أما َم    yγ¨Βé&uρ 

öΝä3Í←!$ |¡ÎΣ   ّعقب على اجلملتني مثَّحرمي ، التجاءت معطوفة على أمهات الربائب يف 
 . )٢(خولالدُّبشرط 
أنَّ  إال باملوت، بالدُّخولم قبل  ال حتُرهن أنَّ زيد بن ثابت ِميه إلواحتجوا ملا ذهب 

 .)٣( الدُّخولقام وت يقوم َمامل
 
 :الرَّاجح قولال
ثبت ي نكاح أمِّ الزَّوجة  حرمةأنَّن قول مجهور الفقهاء ِم_ لماهللا أعو_الذي أراه   

 :  وذلك ملا يلي ، بابنتهاالدُّخول ال بالَعقْدبنفس 
 خصوصاً القول بعموم اآلية وعدم الدَّليلصحة وقوة ما استندوا إليه من  -١

 .ص هلا كما يف آية الربائب وجود خمصِّ
 َعْيبهو ما رواه عمرو بن شو ،ص قول اجلمهور معهم ما يسانده من النَّإنَّ -٢

يدخل هبا أو مل أميا رجل نكح امرأة فدخل هبا :( قال_  _أنَّ النّيبعن أبيه عن جده 
، وإن مل فدخل هبا فال حيل له نكاح ابنتهاأميا رجل نكح امرأة  و،فال حيل له نكاح أمها

 . )٤ () شاء يدخل هبا فلينكح ابنتها إنْ

                                                           
 .١٩٩ / ٤املبسوط، الّسرخسي،  ١
  .٢٥٨ / ٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٢
  .٨٥ / ٧ ،الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٣
 .١٣٦٨٩: ، رقم٧/١٦٠ سنن البيهقي، :أخرجه البيهقي ٤
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 النَّسبثبوت 
 
 

 :وفيه مطلبان
 .      : املطلب األول 

 .  : املطلب الثاني 
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 املطلب األول
 ته مشروعيَّ ودليل ،النَّسبتعريف 

 
 .النَّسبتعريف :أوالً
ونسبه ، عزاه:َنَسَبُه َيْنِسبه َنَسباً: لهو يف اآلباء خاصة، ُيقا: لرابة، وقي القَ:لغةً النَّسب - أ

 . )١(أي عزاه، إىل أبيه
 :اصطالحاً النَّسب -ب

غري أهنم اعتمدوا على املعىن ، اصطالحاً النَّسبمل يفّصل الفقهاء يف تعريف  
  . )٢(أي القرابة، اللغوي للنَّسب

 هو عبارة عن مرج املاء النَّسب:( ابن العريب املالكي ذكر تعريفاً آخر قال فيهأنَّإالّ  
 . ج املاء كناية عن اجلماعْرَمو،)٣ ()على وجه مشروع، بني الذكر واألنثى

 أو ما يف حكمها؛ احترازاً عن الزَّوجيَّة أي ما كان ضمن:وتقييده باملشروع 
 .النَّسبفإنه ال يثبت به ، إدخال الوطء بالزنا

اشتراك من : (بأنَّه النَّسبابقة ميكن تعريف الّسعريفات الت اىل النَّظرومن خالل  
نسب بالطول؛ كاالشتراك بني اآلباء واألبناء، ونسب : جهة أحد األبوين، وذلك ضربان

، أي أن النسب قائم على صلة )٤ () بني بين اإلخوة وبني األعمامبالعرض؛ كالنسب
 .اإلنسان بآبائه وأجداده

  .تهمشروعيَّدليل :ثانياً
 .  النَّبويَّةالسُّنَّة الكرمي وبالقرآن النَّسبة مشروعيَّ الفقهاء على استدلَّ 

                                                           
  .٢/٩١٦ ، املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه ،١/٧٥٥لسان العرب، ابن منظور، ١
 .٣/٥٤٠ ابن عابدين،، ردُّ احملتار على الدُّر املختار  ،٣/٣٠٤ ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٢
 .٣/٤٤٧أحكام القرآن، ابن العريب،  ٣
 بريوت، ، دار الفكر املعاصر، حممد رضوان الداية، الطبعة األوىل: عبد الرؤوف املناوي، حتقيقالتعاريف، حممد  ٤

 احملمدي، دار قَطري بن ، علي حممد يوسفة ، أحكام النسب يف الشريعة اإلسالمي٦٩٦هـ، ١٤١٠دمشق، 
 .١٢م، ١٩٩٤ الّدوحة، الطبعة األوىل، الفجاءة، 
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 :القرآن الكرمي:أوالً
 öΝèδθ:قال تعاىل  ãã÷Š $# öΝÎγÍ←!$ t/Kψ uθ èδ äÝ |¡ø%r& y‰Ζ Ïã «!$# 4 βÎ* sù öΝ©9 (#þθ ßϑ n=÷ès? 

öΝèδu !$ t/#u öΝà6 çΡ≡uθ ÷zÎ* sù ’Îû È Ïe$! $# )١(.  
 

 : وجه االستدالل
 سبب نزول اآلية هو إثبات نسب زيد من أبيه أنَّيخان يف صحيحيهما الشَّأخرج  

هللا بن فقد روى عبد ا،   كان يُنسب قبل ذلك إىل رسول اهللا  أنْدبع، احلقيقي حارثة
ما كنا ندعوه إال زيَد بن حممد ،حىت نزل    زيد بن حارثة موىل رسول اهللاأنَّ:عمر 

 . )٢ ()ادعوهم آلبائهم :(قوله تعاىل 
 

 :  النَّبويَّةالسُّنَّة: ثانياً 
 لَْيَس ِمْن َرُجٍل ادََّعى ِلَغْيِر أَِبيِه :(َيقُولُ_ _  النّيب َسِمَع أنَّهمارواه أبو ذر _١ 

 .)٣ () فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّاِر نسب َوَمِن ادََّعى قَْوًما لَْيَس لَُه ِفيِهْم،َو َيْعلَُمُه ِإلَّا كَفََرَوُه
 

 : وجه االستدالل
 الصحيح وادعاء غريه ،فوجب النَّسبديث أكّد على حترمي االنتفاء من أنَّ احل 
  .)٤( احلقيقي النَّسباعتبار 

 فَقَالَ ، َسْعُد ْبُن أَِبي َوقَّاٍص َوَعْبُد ْبُن َزْمَعةَ ِفي غُلَاٍماختصم :الت قأنَّهاشة  روته عائ ما_٢
 ، اْنظُْر ِإلَى َشَبِهِه، اْبُنُهأنَّه َعِهَد ِإلَيَّ ، َهذَا َيا َرُسولَ اللَِّه اْبُن أَِخي ُعْتَبةَ بِن أَِبي َوقَّاٍص:َسْعٌد

 فََنظََر َرُسولُ ، أَِخي َيا َرُسولَ اللَِّه ُوِلَد َعلَى ِفَراِش أَِبي ِمْن َوِليَدِتِهَهذَا:َوقَالَ َعْبُد ْبُن َزْمَعةَ

                                                           
 .٥: آية، سورة األحزاب ١
 . ٦١٥٦: رقم١٢٠٧ ،صحيح مسلم ،٤٧٨٢:  ،رقم٣/١٥٠٤ صحيح البخاري ،: يهمتفق عل ٢
 . ٣٥٠٨: ،رقم٣/١٠٩١ صحيح البخاري ،:  أخرجه البخاري٣
 .٦/٧٥٥ فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر ، ٤
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 الَْولَُد ِللِْفَراِش َوِللَْعاِهِر ، ُهَو لََك َيا َعْبُد: فَقَالَ، فََرأَى َشَبًها َبيًِّنا ِبُعْتَبةَ، ِإلَى َشَبِهِه_  _اللَِّه
 .)١ ()الَْحَجُر

 
 : وجه االستدالل

 : ومعىن قوله، )٢ ( ثبوت نسب الولد بالفراش من أبيهديث دليل علىأنَّ احل 
يثبت نسبه لصاحب ،  الصحيحالنِّكاحجة حال قيام الزَّو ما حتمله أنَّأي )الولد للفراش(

 . )٣(جالزَّوالفراش وهو 

                                                           
 .٣٠٥٣: ، رقم٦٨٩ صحيح مسلم، ٦٧٤٩: ، رقم٤/٢١٠٩صحيح البخاري،  : متفق عليه ١
 . ٢/٣٠٧ املرام،الّصنعاين، ُسبل الّسالم شرح بلوغ ٢
 .٩/٣١٩عبد الكرمي زيدان، .املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د ٣
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 املطلب الثاين
  النَّسبسبب ثبوت 

 صحيح، بدليل قول بَعقْد إال  ال يكونالنَّسب ثبوت أنَّ على )١(اتفق الفقهاء  
 الصحيح النِّكاح بَعقْدج صاحب الفراش إال الزَّووال يكون ،)٢ ()الولد للفراش :( النّيب

 . بأي حالالنَّسب ال ُيثِبت الَعقْد، فكل افتراش للمرأة خارج إطار 
حقق الت أم ال بّد من النَّسب وحده سبباً إلثبات الَعقْدهل يكفي اعتبار : ولكْن 

 .؟الدُّخولصول حب
 

 :اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقوال
 . الصحيح الَعقْدجود ي مع وقالالتر إمكانية بّد من توفّال : القول األول  
  .)٥(احلنبليَّة و،)٤(ةافعيَّلشَّوا، )٣( املالكيَّة :وإليه ذهب مجهور الفقهاء من  
 .مل جيتمعاوإن ،  الصحيحالَعقْد بوجود ىكتفُي: القول الثاين 
 . )٦(احلنفيَّةوإليه ذهب   
 الَعقْد حقيقةً مع وجود الدُّخولحقق من حصول التَّال بّد من : القول الثالث 
 .الصحيح
ذا  هأنَّ ابن القيم حيث ذكر هوتلميذ، ةوإليه ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمي  

 . )١(ما تقتضيه أصول اإلمام أمحد

                                                           
 / ٢ ،الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي ، ٣٣٢ / ٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ١
 / ٥ ، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ، ١٢١ / ٥الشِّربيين ،  ، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، ٥١
هـ ١٤١٧حممود علي الّسرطاوي ،دار الفكر ،عمان ،الطبعة األوىل ،.  ، شرح قانون األحوال الشَّخصيَّة ، د٤٠٥
 .٣/٥٤٠م،١٩٩٧،
 . من البحث٢٠٣ُينظر صفحة ، سبق خترجيه٢
  .٥١ / ٢ زيد، النَّفراوي ، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب ٣
  .١٢١ / ٥ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ،  ٤
  . ١٨٦ / ٣البهويت ، ،  ، دقائق أويل النُّهى لشرح املُنَتهى٤٠٥ / ٥كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ،  ٥
  . ٢٩ / ٣ ، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي ، ٣٣٢ / ٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٦
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 . حترير حمل الرتاع 
 هذه املسألة يعود سببه إىل االختالف يف حتديد ضابط حصول الوطء رتاع يفإنَّ ال 

 .الَعقْدبعد 
 متعذّر ال ميكن الَعقْدع حصول الوطء من عدمه بعد تّب تأنَّ ذهبوا إىل احلنفيَّةف_  

 . الَعقْداالطّالع عليه ، ولذا وجب االعتماد على أمٍر ظاهر وهو 
 ألنَّه إمكانية حلصوله، تلوطء إذا توفرال بّد من حصول ا: أما اجلمهور فقالوا_ 

 . سبب احلمل وال محل دون وطء أو حتمل ماء
 

 : القول األولبأدلة أصحا
 مبا النَّسب إلثبات الدُّخول ال بّد من حصول إمكانية بأنَّه )٢( مجهور الفقهاءاستدلَّ 

 :يلي 
 . الرجل بوسيلة أخرى ماَءل املرأةُمل ال يكون إال بالوطء احلقيقي أو حتمُّإنَّ احل_ ١
ال ) الولد للفراش : (  لقوله النَّسب الصحيح الذي هو سبب إلثبات الَعقْدإنَّ _ ٢

صل أال  األألنَّالقي أو إمكانيته ؛ التبل ال بّد من توفر شرط )٣( النَّسبيكفي إلثبات 
 أُقيم ،يكون محلٌ إال بوطء حقيقي ، ولكْن ملّا كان يتعذّر الوقوف على الوطء احلقيقي

   .الدُّخولوهو إمكان ، مكانه ما يدل عليه أو يفضي إليه
 

 :أدلة أصحاب القول الثاين
 : مبا يليالنَّسب الصحيح إلثبات الَعقْد باالكتفاء مبجرد احلنفيَّة فقهاء استدلَّ 
، جالزَّوأي لصاحب الفراش وهو ) الولد للفراش(: قصود بقوله إنَّ امل_ ١ 
  .الَعقْدهو :والفراش

                                                                                                                                                                      
  .٣٧٢ / ٥زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم ،  ١
 ، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٣٢٩ / ٩، عبد الكرمي زيدان.لبيت املسلم، داملفصَّل يف أحكام املرأة وا ٢
 ،٦٥ / ٨.  
 .  ١٨٧ / ٣، البهويت، شرح املُنَتهىالنُّهى لدقائق أويل  ٣
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 وإن حصل الوط النَّسب عدم وجوده ال ُيثبت ألنَّ؛ الَعقْد وجود النَّسبفالعربة يف إثبات 
  .)١(بال خالف

 إلثبات الدُّخولعويل على إمكانية التو،  )٢(شرعاً ّمما ُيحتاط له النَّسب إثبات إنَّ -٢
ُتعيض عنه مبا هو  أمراً باطناً ال ميكن العلم به ، ولذا اسالدُّخول متعذّر؛ لِكون النَّسب

 . )٣(الَعقْدظاهر وهو 

                                                           
  .٣٩/ ٣تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي، ١
  .٣٩/ ٣تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي،  ٢
  .٣٣٢ و٣٣١ /٣بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
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 :أدلة أصحاب القول الثالث
 احملقّق الدُّخول ال بّد من حصول أنَّهابن القيم ملا ذهبا إليه من  ابن تيمية واستدلَّ 
 :مبا يلي

تصور ذلك وال ُي، كون املرأة فراشاًأنْ تيستلزم ) الولد للفراش : (  قولهإنَّ-١ 
 .البناء وقبل الَعقْدمبجرد 

ذا اإلمكان  هألنَّ أو حىت اإلمكان؛ الَعقْد وال ُيمكن اعتبار املرأة فراشاً مبجرد -٢ 
 . )١( احلقيقيالدُّخولج له، ولذا ال تصري املرأة فراشاً إال بالزَّوقد ُيقطع بنفي 

                                                           
  .٣٧٢ / ٥زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم،  ١
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 رجيحالتاملناقشة و
األقل أو  ال ميكن إثباته إال بتصور الوطء أو إمكانيته على النَّسب أنَّصحيح  

 . انتقال الرجل للمرأة
ضبط لنا حصول الوطء من عدمه؟ فَِمْن غري املعقول مثالًًًً أنْ يولكْن ما الذي ميكن  
 مع ثبوت استحالة قدرة الرجل على اإلجناب، هلذا مل ينِف الكمال بن اهلمام النَّسبإثبات 
ضرورة اشتراط إمكان _ دالَعقْ مبجرد النَّسب يقولون بثبوت أنَّ احلنفيَّةرغم _احلنفي 
 . )١(القي بأي طريقة كانتالت أو الدُّخول
 وذلك ،حقق من نسبة الولد إىل أبيهالتَّيف عصرنا هذا وقد أصبح بإمكان األطباء  

 .)٢ ( )DNA (ن ما يعرف بالبصمة الوراثية عمن خالل الكشف 
ة الوراثية يف ستعانة بالبصمإىل جواز االوبناء على هذا ذهب الفقهاء املعاصرون  

خصوصاً فيما إذا كانت تتعارض ، إال أهنم اختلفوا يف مدى االعتماد عليها، النَّسبجمال 
 حىت النَّسبفهل يؤخذ بالبصمة الوراثيةإلثبات ، )٣( كاللّعانشرعاًمع غريها مما هو مقرر 

 .لّعان أو نفي الرجل لنسب الولد؟لمع وجود ا
   

 بالبصمة النَّسبثبات إعن حكم  الرشيد قاسم الدكتور عبد م منقّديف حبث ُمو 
 :ص يف النهاية إىللَُخ ومناقشتها ء واختالفهم وأدلتهم الفقها ذكر أقوالبعد أنْف، الوراثية

 ردُّ ما دامت نتيجتها قطعية كما َيالنَّسببصمة الوراثية جيوز االعتماد عليها يف نفي أنَّ ال(

                                                           
 .٤/٣٥٠فتح القدير، ابن اهلُمام،  ١
الكائنات احلية، وهي اليت جتعل كل إنسان املادة الوراثية املوجودة يف خاليا مجيع :  "DNA"البصمة الوراثية أو ٢

ه، وهو ما يعرف باحلمض النووي، وهي أقوى بكثري من غريها من القرائن اليت يستعان هبا يف إثبات خمتلفا عن غري
البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي؛ أي أنَّه ال جمال  يف مع العلم أنَّ اخلطأ اهذ، ا يعرف بالقيافةالنَّسب أو م

لكن يبقى احتمال اخلطأ يف اجلهد ، %١٠٠للخطأ فيما تدل عليه البصمة الوراثية من نتائج فهي نسبة مضمونة 
 .www.islamonline.netموقع، :رالبشري أو عوامل التلوث وحنو ذلك، ُينظ

إلثبات البنوة، شارك فيها العديد من الفقهاء من أبرزهم  مدىحجية استخدام البصمة الوراثية: ندوة بعنوان ٣
األستاذ الدكتور عبد الرَّمحن العوضي، رئيس الندوة، والدكتور حممد سليمان األشقر، والدكتور حممد رأفت 

: م، نشرت على موقع٥/٢٠٠٠ /٤_٣والدكتور نصر فريد واصل، تاريخ الندوة،عثمان، 
com.islamset.www. 



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٢٠٧

 ؛حوق الطفل بهنتائج البصمة الوراثية القطعية لُ إذا أثبتت النَّسبج يف نفي الزَّودعوى 
جني قبل الزَّويلوا أنْ حي، وينبغي للقضاة  خمالف للحس والعقل_حينئذ_ج الزَّو قول ألنَّ

هود، الشَّ إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود ألنَّ ؛إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثية
 . إلجراء اللعانجني بينة تشهد له فال وجه الزَّوفإذا كان ألحد 

رع يف حفظ األنساب من الضياع ويصد الشَّقنية حيقق مقصود التواألخذ هبذه  
 . )١( )جاسر على احللف باهللا كاذبني، واهللا اعلمالتضعفاء الضمائر من 

إىل ، ةادسة عشرالّس مبكة املكرمة يف دورته  اإلسالمي اجملمع الفقهيذهبوقد  
 النصوص مي تقد بشرطولكن، النَّسبثبات إة يف جمال ستعانة بالبصمة الوراثيجواز اال

 .)٢(رعية على البصمة الوراثية مبا فيها اللّعانالشَّوالقواعد 
د من أكُّالتأصبح ، ج أو من غريهالزَّوكون احلمل من   ُنثبت يقيناًفإذا استطعنا أنْ 

فقد لزمه َنَسُبُه ، جلزَّواذا احلمل من  هأنَّثبت فإذا ،  أمراً يسرياًنسبة الولد للزوج أو غريه
حليل يف الت احتمال اخلطأ يف ألنَّ يستحيل تكذيبها؛ اليتلوجود القرينة القوية على ذلك 

  . مثل هذه األمور منعدم
 . فال نسب بينهما،ج والولدالزَّوحليل صلةًَ َبْين التوكذلك العكس؛ فإذا مل ُيثبت  

مل ،  من كان مقطوع الذَّكر واألنثينيأنَّا إىل  عامة أهل العلم ذهبوأنَّولذا ذكر ابن قدامة 
، عتمُد عليهج للولد بوجود دليٍل قوّي يالزَّو جواز نفي املالكيَّة، وقد علّل )٣(ُيلَْحق نسُبه به

 .)٤(ك فال حيلّ له نفيهالشَّأما ُمجّرد 
أو ذا الولد للزوج أنَّ هفإذا كانت القرينة الطبية ُتثبت مبا ال يدع جماالً للشك   

 . واهللا أعلم، فيجب األخذ مبثل هذا، لغريه

                                                           
 www.islamtoday.net :حبث نشر على موقع، البصمة الوراثية، للدكتور عبد الرشيد قاسم١
 www.islamtoday.netموفع  : م، ُينظر٢٩/١١/٢٠٠٤رة الّسادسة عشرة، بتاريخ  الدو ٢
 .٨/٦٥الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ، ٣
 .٢/٥١ الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي ، ٤
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  . واجلمهوراحلنفيَّةمثرة اخلالف بني 
 أم من الَعقْدهل تبدأ من حني ، تظهر مثرة اخلالف يف اعتبار ابتداء مدة احلمل 
  ؟ النَّسب يف إثبات الدُّخولإمكانية 
ة احلمل من أ حساب مدَّيبد: قالوا، الَعقْد مبجرد النَّسب القائلون بإثبات احلنفيَّةف_ 

   .)١ ( فإنه يثبت نسبهالَعقْد؛ فإذا جاءت املرأة بولدها لستة أشهر من حني الَعقْدحني 
القي، فإنّ الت أو الدُّخول ال بّد من حصول إمكانية بأنَّهأما اجلمهور القائلون _ 

                                     .                         القي التمدة احلمل يبدأ حساهبا من حني إمكانية 
 
 
 

 
 
   

     
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
… :حلمل ستة أشهر، واستدلُّوا لذلك بقوله تعاىلاتفق الفقهاء على أنَّ أقل مدة ا ١ çµè= ÷Ηxq uρ … çµè=≈ |Á Ïù uρ tβθ èW≈ n= rO # ·öκy− 

 ، يف عامني لقوله تعاىل" الفطام"حيث جعل اهللا مدة احلمل والفصال: … çµè=≈ |Á Ïù uρ ’ Îû È ÷ tΒ% tæ   فبقي للحمل ستة
 الُْمغِني على ٢١١ / ٣ائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، بدائع الصَّن: ، ُينظر وفهم هذا بإشارة النص يف اآليتنيأشهر

، ُبلغة الّسالك ٣٤٣ / ٣، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري، ٩٧/ ٨خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، 
  . ٧١٧ / ٢ألقرب املسالك، الصَّاوي ، 
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 الفصل الثالث
     

 :وفيه مبحثان
 .     :املبحث األول

 .    :املبحث الثاني
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  وشروطهاالنِّكاح عَقْد يف اخلَلوةتعريف 

 :وفيه مطلبان
 .    : املطلب األول 
 .   :املطلب الثاني 
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 املطلب األول
 النِّكاح َعقْد يف اخلَلوةتعريف 

 :لغةً اخلَلوة:أوالً
 . إذا مل يكن فيه أحد وال شئ فيه خيلو خلواً وخالًءيُءالشَّخال املكانُ و 
مكان االنفراد بالنفس أو :واخلَلوة،انفرد :وخال معه،  إليهوخال، خال بنفسه:ُيقال
 .)١(بغريها

 
 :اصطالحاً اخلَلوة: ثانياً

ج الزَّوانفراد :نَّهاإ باملعقود عليها ال خترج عن معناها اللغوي من حيث اخلَلوة 
 .)٢ (طالع أحد عليهمابزوجته على وجه يأمنان فيه من ا

                                                           
 .١/١٥٤، يس ورفاقهاملعجم الوسيط، إبراهيم أن، ١٤/٢٣٧، لسان العرب، ابن منظور ١
 .١/٩٩، شرح األحكام الشَّرعية يف األحوال الشَّخصيَّة، األبياين، ٢/٨٠حممد عقلة . د، نظام األسرة يف اإلسالم ٢
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 املطلب الثاين
 الصَّحيحة اخلَلوةشروط 

 
 النَّحووضع الفقهاء هلا شروطاً على ، النِّكاح َعقْد حىت تكون مؤثرة يف اخلَلوةإنَّ  
 :التَّايل
 .الَعقْد بعد اخلَلوةحصول : رط األولالشَّ

خلوة بني رجل وامرأة ُتعترب ،  ولو كان فاسداًالَعقْد باملرأة دون وجود اخلَلوةإنَّ  
 .أجنبية ال أثر هلا

رأة يف تلك الفترة  املألنَّ؛ اخلَلوةفاخلَلوة بني اخلاطبني ال اعتبار هلا يف إثبات صحة  
 .امرأة أجنبية حيرم االختالء هبا

 الفاسد حىت النِّكاح يف اخلَلوة على عدم اعتبار )٢( احلنبليَّة وابن قدامة من )١(احلنفيَّة ونصَّ
 . صحيحةاخلَلوةانت وإن ك

 .فيحرم االختالء،  الفاسد ُمحّرمالنِّكاحوطء يف  الأنَّودليل ذلك  
فإن أثرها يثبت يف ،  الفاسدبالنِّكاح وإن حصلت اخلَلوة أنَّ إىل احلنبليَّةوذهب  
 . الَعقْد

 اخلَلوةوحصول ، مكنيالت مبجرد النِّكاح َعقْدهر يثبت يف  املأنَّ لذلك استدلُّواو 
 .)٣ (ح بذلكيسم

 الفاسد الَعقْدأما جمرد ،  يتأكد وجوبه بالعقد الصحيحإنِّماهر  املأنَّوُيرّد على هذا  
فعندها يثبت املهر ،  الفاسدالنِّكاحفال يتأكد به شيء من املهر إال إذا حصل وطء يف 

 . ما استحل من فرجهالمقاب
 

                                                           
 .٢/٢٩٣، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١
 .٧/٩٣، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٢
 .٢٠٨، محد املعروف بـ ابن رجب احلنبلي، دار املعرفةعبد الرَّمحن بن أ، القواعد ٣
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 .ءجني بالغني أو مطيقني للوطالزَّوكون :  رط الثاينالشَّ
 ال تكون اخلَلوةإنَّ ف، جان أو أحدمها غري بالغ أو غري مطيق للوطءالزَّوفإذا كان  
 .معتربة

الحتمال _ هاءعند من اعتربها من الفق_  يترتب عليها األثراخلَلوة ألنَّ وذلك  
 . الظروف املناسبة له؛ مِِن حيث االنفراد باملعقود عليهاحصول الوطء أو توفّر

صغرية أو غري مطيقة للوطء دليل أكيد على عدم حصول الوطء جة الزَّو وكون  
 .   بينهمااخلَلوةحىت وإن حصلت 

اسعة للفتاة كحّد أدىن إلمكانية اعتبار الت وِسّن،  العاشرة للفىتِسنَّوحّدد الفقهاء  
    .)١ (الدُّخولجني قبل الزَّو فيما لو حصلت بني اخلَلوة

 
  .اخلَلوةُمّدة : رط الثالثالشَّ

 خيتلي فيها الرجل باملرأة مدة كافية حلصول الوطء أو اليتكون املُّدة أنْ توذلك ب 
كاخلَلوة جملرد حلظة ،  مدة أقصر من زمن الوطء اخلَلوةأما إذا كانت ، إمكانية حصوله 

 .)٢ (النِّكاح َعقْد ال اعتبار هلا يف اخلَلوةذه إنَّ همن الزمن ف
 
  .اخلَلوةمكان : رط الرابعالشَّ

 يف مكان مناسب اخلَلوةكون أنْ تُيشترط ، جنيالزَّو صحيحة بني اخلَلوةحىت تقع  
 .حلصول الوطء أو إمكانيته

حبيث يأمنان فيه من ، سمح هلما هذا املكانُ باالختالء وحدمها على انفرادأنْ َيوذلك ب
 . اطالع غريمها عليهما

 .)٣ ( هلافاخلَلوة يف األماكن العامة أو يف الطرقات ال اعتبار 

                                                           
كشَّاف ، ٢/٦٧٤، ُبلغة الّسالك ألقرب املسالك، الصَّاوي، ٢/٢٩٢، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١

 . ٧/١٩٣، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٥/١٥١، القناع عن منت اإلقناع، البهويت
 .٢/٦٧٤، الك ألقرب املسالك، الصَّاويُبلغة الّس ٢
 .٢/٢٩٣، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٥/١٥٠، املبسوط، الّسرخسي ٣



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٢١٤

  .انتفاء املوانع: رط اخلامسالشَّ
حبيث ،  الوصول إىل اآلخر منجنيالزَّو متنع كُالًّ من اليت األمور :قصد هباوُي 

 .يتمكن من وطئها
ج أم الزَّو سواء أكانت من اخلَلوةاختلف الفقهاء يف اعتبار املوانع املؤثرة يف  
ىل مدى تأثري تلك املوانع على عملية ويرجع سبب اختالفهم يف هذا األمر إ، جةالزَّو

 .   هل ميكن حصول الوطء مع وجود تلك املوانع؟:الوطء؛ مبعىن
     

 :الصَّحيحة اخلَلوة متنع حصول اليتأنواع املوانع 
 النَّحو ترجع يف جمملها إىل ثالثة أنواع على اخلَلوةذكر الفقهاء موانع عديد يف  
 :التَّايل
  .رعيالشَّاملانع : أوالً

كون أنْ يوذلك مثل ، ويقصد به وجود أمر شرعي حيرم معه حصول الوطء  
أو كون املرأة حائضاً أو ، أحدمها أو كالمها ُمحِرماً حبج أو عمرة أو صائماً يف رمضان

 . ُنفساء
طأ أنْ ي يف مثل هذه احلاالت شرعاً َيحُرم على الرجل أنَّهإىل )١(احلنفيَّةذهب _ 
رع الشَّإنَّ  يتصور فيه حصول الوطء بينهما؛ إذ ال، ل هذه احلالةوكوهنما على مث، زوجته

 . ُيحرُِّم وطء املرأة يف مثل هذه األحوال
 اخلَلوة من حصول مانعاًرعي الشَّ فلم جيعلوا ذلك املانع )٣(احلنبليَّة و)٢(املالكيَّةأما _ 
نع أنْ مت ميكن وألن مثل هذه األمور ال،  عندهم؛ لعدم وجود دليل مينع ذلكالصَّحيحة

والغالب ، خاصةً إذا مل يدخل هبا قبل اخلَلوة، اإلنسان منعاً أكيداً من قُربان زوجته
 .)٤( أنَّ الزَّوج إذا انفرد بزوجته ألول مرة ال يتركها حىت يصل إليها_ أيضاً_
 

                                                           
  .٢/٢٩٣بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ١
 ٢/٦٧٤ُبلغة الّسالك ألقرب املسالك، الصَّاوي،  ٢

  .٥/١٥١يت، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهو٣ 
 .٢٩/٢٧١، صدار وزارة األوقاف الكويتيةإ، مجاعة من العلماء الكويتية، املوسوعة الفقهية٤
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 ٢١٥

 . املانع الطبيعي:ثانيا
، جةزَّوالفوجوده مينع حصول االنفراد ب، ويقصد به وجود شخص ثالث معهما 

خص الثالث بصرياً أم الشَّوسواء كان ، امع امرأته حبضرة ثالثأنْ جيواإلنسان َيكره 
 .بالغاً أم صبياً مميِّزاً، رجالً أم امرأةً، يِقظاً أم نائماً، أعمًى

، ستيقظ يف أي وقتأنْ يوالنائم ُيحتمل ، بصر فإنه حيسفاألعمى وإن كان ال ُي 
 .والصيب العاقل مبرتلة الرجل

 .)١ (الصحيحة اخلَلوةفال تأثري له يف اعتبار ، خص غري عاقلالشَّأما إذا كان  
ا ألنَّه، الصَّحيحة اخلَلوة ال مينع من حصول الّنساء أنَّ وجود شرار املالكيَّةوذكر  
 .)٢ (نه من نفسها حبضرهتنمكِّقد ُت

                                                           
 . ٢/٢٩٣، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١
 .٢/٦٧٤، ُبلغة الّسالك ألقرب املسالك، الصَّاوي ٢
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 .)اِحلّسي (املانع احلقيقي : ثالثاً 
جني مينع من حصول الوطء؛ وذلك مثل كون الزَّود  يف أحَعْيبقصد به وجود وُي 

 . متنع حصول الوطء الصحيحُعيوبفمثل هذه ال، "قرناء"أو " رتقاء"املرأة 
 املعتربة اخلَلوةال مينع من حصول ، ُعيوب إىل أنَّ وجود مثل هذه الاحلنبليَّةذهب - 
 ال أنَّهإال ، صول الوطءإن كان ال مينع ح وُعيوب لذلك أنَّ وجود تلك الاستدلُّوا، وشرعاً

       .)١ (جة كامل املهرالزَّوبب يف استحقاق الّسسليم الذي هو التمينع حصول 
؛ فإذا كان شرعاً اخلَلوة املرأة يف اعتبار ُعيوب الرجل وُعيوب بني احلنفيَّةوفَّرق - 

 الرجل مثل  منَعْيب، أما إذا كان الاخلَلوةفال تصح ،  من املرأة كالرتق أو القرنَعْيبال
   .اخلَلوةفإن ذلك ال مينع من صحة ، "اًخصيَّ"أو " اًِعنِّين"كونه 

 أنَّواستدل لذلك ،  َتِصّح وإن كان الرجل جمبوباًاخلَلوة أنَّوذهب أبو حنيفة إىل -  
   .)٢( باإلمجاعشرعاًَنَسب ولد اجملبوب يثبت 

 .)٣ ( إذا مل ُيِرتل اجملبوباملالكيَّةو" أبو يوسف وحممد"واستثىن الّصاحبان 

                                                           
 .١٥٢ /٥، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ١
 .٢/٢٩٢،  الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساينبدائع ٢
 .٢/٦٧٤، ُبلغة الّسالك ألقرب املسالك، الصَّاوي، ٢/٢٩٢، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٣
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 اخلَلوة من شروط الرَّاجح

يرجع باألساس ، شرعاً معتربةً اخلَلوة ما وضعه الفقهاء من شروط حىت تكون إنَّ 
 . الزمةٌ حلصول الوطء أو إمكانيته على األقلطالشُّرو مثلَ هذه أنَّإىل 

يستقر ، طءسليم املرأة نفسها دون مانع من حصول الو تأنَّفالفقهاء متفقون على  
 .به املهر
 النَّحوعلى ،  منها ما هو معترب ومنها ما هو غري ذلكطالشُّرو  تلكأنَّوهنا أرى  
 :التَّايل

جة دون حضور الزَّووشرط االنفراد ب، جني بالغني أو مطيقني للوطءالزَّوفكون - 
كل ذلك ، احلنفيَّة الصحيح كما نص على ذلك الَعقْدكون بعد أنْ ت باخلَلوةوتقييد ،ثالث 

 .شرعاً معتربة اخلَلوةال بّد من األخذ به؛ حىت تكون 
فال ، جةالزَّوج أو الزَّو يف َعْيبأو وجود ، رعية؛ كاإلحرامالشَّأما وجود املوانع - 

خصوصاً إذا سلّمت املرأةُ ، الصَّحيحة اخلَلوة من حصول مانعاًأرى اعتبار مثل هذا األمر 
فإن حصل فلها احلق يف اعتبار هذا ، سليمالتجة الزَّوعلى نفسها تسليماً كامالً، فالواجب 

_ _ ولذلك قال عمر،وذلك كثبوت كامل املهر، من حيث ترتُُّب األثر عليه، سليمالت
هلا الصداق ،  جاء الَعجز من ِقَبلكم إنْما ذنبهّن: (  بهَعْيبِللّذي خال بزوجته مع وجود 

 .)١ () كاملةِعدَّةالكامالً و

                                                           
 .١٠٨٧٣: رقم، ٦/٢٨٨،  عبد الرزاقفمصن: أخرجه عبد الرزاق ١
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 اخلَلوةحكم 

 :   وفيه مطلبان
 . :املطلب األول
 .     :                         املطلب الثاني
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 املطلب األول
 اخلَلوةحكم 

 :النِّكاح َعقْدرتب عليها يف ت من حيث األثر املاخلَلوةاختلف الفقهاء يف حكم  
فإنه يترتب عليها أثرها؛ ،  إذا استوفت شرائطهااخلَلوة أنَّإىل )١(فذهب اجلمهور- 

 . وغريمهاِعدَّةالمن حيث املهُر و
، يف اجلديد إىل عدم اعتبارها حىت وإن استوفت شرائطها)٢(افعيَّةالشَّوذهب - 

 .)٣(النَّسبواستثنوا من ذلك ثبوت 
 

                                                           
الُْمغِني ، ٤/٢٩٦، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٢/٢٩٢، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين١

 .٥/١٥١، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٧/١٩١، على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة
 .٤/٣٧٤ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ٢
 .٥/١٢١ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين،  ٣
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 املطلب الثاين
 النِّكاح َعقْد على اخلَلوةأثر 

 َعقْد هلا أثراً يف كثري من األحكام يف أنَّإىل _ اخلَلوةالذين قالوا باعتبار _  ذهب الفقهاء 
 :التَّايل النَّحو على النِّكاح

 
  . الصحيحةاخلَلوة ثبوت كامل املهر حبصول -١

 بالقرآن الدُّخول قبل اخلَلوة اجلمهور على ثبوت كامل املهر مبجرد حصول استدلَّ 
 .واملعقول، مجاع، واإلآثار الصَّحابةالكرمي، و

 
 :القرآن الكرمي: أوالً

( ÷βÎ:قال تعاىل  uρ ãΝ ›?Š u‘ r& tΑ# y‰ö7 ÏGó™ $# 8l ÷ρy— šχ% x6 ¨Β 8l ÷ρy— óΟ çF÷ s?# u uρ £ ßγ1 y‰÷n Î) 

# Y‘$ sÜΖ Ï% Ÿξsù (#ρä‹è{ ù's? çµ ÷Ζ ÏΒ $º↔ ø‹ x© 4 … çµ tΡρ ä‹äzù's?r& $YΨ≈ tGôγ ç/ $VϑøO Î) uρ $YΨ Î6•Β ∩⊄⊃∪ y#ø‹ x. uρ … çµ tΡρ ä‹è{ ù's? 

ô‰s% uρ 4 |Óøùr& öΝ à6 àÒ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/ šχõ‹ yzr& uρ Ν à6Ζ ÏΒ $̧)≈ sV‹ ÏiΒ $Zà‹ Î=xî ∩⊄⊇∪  )١(. 
 :وجه االستدالل

 ءرأة يثبت هلا كامل املهر حبصول اإلفضاء بينهما؛ واإلفضا املأنَّنّصت اآلية على  
 تعين :اإلفضاء:فقال، اخلَلوة هو -وهو حجة يف اللغة _عند أهل اللغة كما ذكر الفّراء 

؛ الصَّحيحة اخلَلوةراد فيه  املأنَّدخل هبا أومل يدخل هبا، فمأخذ اللفظ دليل على ، اخلَلوة
 .  )٢ (وهو املوضع الذي ال نبات فيه وال بناء، فضاء مأخوذ من الفضاء من األرض اإلألنَّ

، )٣(اخلَلوةوهي تعين ،  أخذ املهر حبصول اإلفضاءعوقد علَّل سبحانه وتعاىل من 
› y#ø:ل تعاىلفقا x. uρ … çµ tΡρ ä‹è{ ù's? ô‰s% uρ 4 |Óøùr& öΝà6 àÒ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷è t/ š   .    
 

                                                           
 .٢١و٢٠: سورة الّنساء آية ١
  .١/٥٩٧، أحكام القرآن، اجلصَّاص، ٢/٢٩٢بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٢
  .٥/١٠٢القُرطيب، ، اجلامع ألحكام القرآن٣
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 :آثار الصَّحابة: ثانيا
 َمن أغلق باباً أو أنَّقضى اخللفاء الراشدون املهديون : لما رواه زرارة بن أوىف، قا 

 .)١ (ِعدَّةالفقد وجب املهر ووجبت ، أرخى ستراً
 :وجه االستدالل

وسّنُتهم واجبة االتباع بعد ،  األثر إخباٌر مبا قضى به اخللفاء الراشدون املهديونيف 
 ، َتَمسَّكُوا ِبَها،فََعلَْيكُْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلَفَاِء الَْمْهِديَِّني الرَّاِشِديَن: ( لقوله، )٢( النّيب

 َوكُلَّ ِبْدَعٍة ، فَِإنَّ كُلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعةٌ؛ثَاِت الْأُُموِرَوِإيَّاكُْم َوُمْحَد،َوَعضُّوا َعلَْيَها ِبالنََّواِجِذ 
 .  )٣ ()َضلَالَةٌ

 
 :اإلمجاع:ثالثاً

ن فكا، ومل خيالفهم أَحد يف ذلك، الصَّحابةحيث اشتهرت هذه القضايا من  
 . )٤ (إمجاعاً

 
 :املعقول: رابعاً

سليم الت يتحقق معىن صَّحيحةالوباخلَلوة ، سليم الكاملالتهر يثبت حبصول إنَّ امل 
 .  )٥ (وقد حصل، الَعقْدسليم هو املُُسَتَحقُّ على املرأة يف التف الذي يستقر به كامل املهر؛

 
 .موقف القانون

من ثبوت كامل املهر  خصية مبا ذهب إليه مجهور الفقهاءالشَّأخذ قانون األحوال  
 : على ما يلي؛ حيث نصَّت املادة الثامنة واألربعوناخلَلوةحبصول 

                                                           
، ٧/٢٥٥ موصوالً، يهذا مرسل وقد رويناه عن عمر وعل: سنن البيهقي الكربى، قال البيهقي: أخرجه البيهقي ١
 .   ٦/٣٥٦إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الّسبيل، األلباين، : صحيح، ُينظر: األلباينلقا
 .١/٥٩٧أحكام القرآن، اجلصَّاص،  ٢
 .صحيح: األلباينل، قا٤٦٠٧:، رقم٦٩١ سنن أيب داود، :أخرجه أبو داود ٣
 .٥/١٥١ ،قناع، البهويت، كشَّاف القناع عن منت اإل٧/١٩١الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ٤
 . ٧/١٩١الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ، ٥/١٤٩املبسوط، الّسرخسي،  ٥
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 بعد الطَّالقجني أو بالزَّو الصحيح لزم أداؤه كامالً بوفاة أحد الَعقْدمي مهر يف إذا ُس(
 لزم نصف املهر الصَّحيحة قبل الوطء واخللوة الطَّالق أما إذا وقع ،الصَّحيحة اخلَلوة
 .  )١ ()املسمى

 
 :ِعدَّةالثبوت _٢

 على املرأة ِعدَّةالإىل وجوب )٤(احلنبليَّةو)٣(املالكيَّةو)٢(احلنفيَّة :ذهب اجلمهور من 
 واملعقول كما آثار الصَّحابة لذلك باستدلُّوا الصحيح، والنِّكاح اختلى هبا زوجها يف اليت
 : يلي
 
 : آثار الصَّحابة:أوالً

 َمن أغلق باباً أو أنَّقضى اخللفاء الراشدون املهديون : لما رواه زرارة بن أوىف، قا 
 . )٥ (ِعدَّةالد وجب املهر ووجبت فق، أرخى ستراً

 
 : املعقول:ثانيا

 حّقهر  املألنَّ أَْوىل؛ ِعدَّةالوِجب أنْ تفَلَ، ا أَْوجبت كمال املهر ملّاخلَلوةإنَّ -١  
 . )٦ ( هللا تعاىل، وحق اهللا ُيحتاط لهحقَّاً فإن فيها ِعدَّةالأما ، خالص للعبد

فحصول ،  ِبُخلُوِِّه من االشتغالالرَّحم استرباء  فُِرَضت على املرأة ألجلِعدَّةالإنَّ -٢ 
ومادام الرجل قد متكّن من املرأة أو  )٧ (،مكنيالت فيه معىن الدُّخولجني قبلَ الزَّو بني اخلَلوة

                                                           
 .٢٣ قانون األحوال الشَّخصيَّة، ١
 .٢/٢٩٤املبسوط، الّسرخسي،  ٢
  .٤/١٤٩منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٣
 .٨/٨٠الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ،  ٤
 .من البحث ٢٢١ صفحة: رجيه، ُينظرسبق خت ٥
 .٢/٢٩٤، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٦
 .٨/٨٠، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٧
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فكل ذلك َمْدعاة إلجياب ، سليمالتتوفّرت له الظروف حلصول ذلك ومل متتنع املرأة من 
 .  باخلَلوة؛ خشية حصول الوطءِعدَّةال

 فاسدةً بسبِب مانٍع اخلَلوةحىت وإن كانت ، ِعدَّةال إىل إجياب احلنفيَّةلذلك ذهب  
ولذلك ، ممكن الوقوع_ مع وجود هذا النوع من املوانع_وطء  الألنَّشرعيِّ أو طبيعي؛ 

 . )١ ( احتياطاًِعدَّةالجتب 
اخلَلوة يف ب _أيضاً_  جتبِعدَّةال أنَّ يف الصحيح من مذهبهم إىل احلنبليَّةوذهب  
 . )٢( الفاسدالنِّكاح

 .موقف القانون
على  ِعدَّةالخصية مبا ذهب إليه مجهور الفقهاء من وجوب الشَّأخذ قانون األحوال  

 :؛ حيث نصَّت املادة مئة ومخس وثالثون على ما يلياخلَلوةاملرأة حبصول 
 ، بطالق أو فسخاخلَلوةقة عن زوجها بعد  صحيح واملفتِربَعقْد املتزوجة ِعدَّةمدة ( 

 وإذا ادعت قبل مرور ثالثة ، اإلياسِسنَّثالثة قروء كاملة إذا كانت غري حامل وغري بالغة 
  .  )٣ () فال يقبل منها ذلكِعدَّهتاشهر انقضاء أ

 
  باخلَلوة باإلسقاط؟ ِعدَّةالهل َتسقط 

 هبذا ِعدَّةالهل َتسقط ، جني لو اتفقا على نفي حصول الوطء بينهماالزَّو أنَّمبعىن  
 األمر؟

 مل يطأها أنَّهج حىت لو اتفق مع امرأته على الزَّو أنَّ إىل )٥(احلنبليَّة و)٤(احلنفيَّةذهب  
 .  تبقى ثابتةِعدَّةالإنَّ ف، اخلَلوةيف 

  .)٦(رع ال يسقط باإلسقاطالشَّوحق ،  هللاحّق ِعدَّةالأنَّ  لذلك باحلنفيَّةواستدل  
                                                           

 .٢/٢٩٤، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١
 .٩/٢٧٠، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي ٢
 .٤٨ حوال الشَّخصيَّة،قانون األ ٣
 .٢/١٤٤، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي ٤
 .٨/٢٨٥، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي ٥
 .٢/١٤٤، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي ٦
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 .الّرجعةثبوت -٣
 احلنبليَّةأما ، الّرجعةجة ال تثبت هبا الزَّو باخلَلوة أنَّإىل )٢(املالكيَّةو)١(نفيَّةاحلذهب  

 كاإلصابة الّرجعة يف اخلَلوة أنَّفقد ذكر ابن قدامة ،  تثبت باخلَلوةالّرجعة أنَّفقد ذهبوا إىل 
    . )٣ ( خال هبااليت للزوج على املرأة الّرجعةيف إثبات 
 £:قال تعاىل،رآن الكرمي لذلك بالقاستدلُّواو  åκ çJs9θãèç/ uρ ‘, ymr& £ ÏδÏjŠ t Î/   )٤(      .  

 
 :وجه االستدالل

 حّق؛ أي يف ثبوت الّرجعةرأة املخَتلى هبا تأخذ حكم املدخول هبا يف ثبوت نَّ املأ 
  .)٥(ابقةالّسج يف إرجاع زوجته كما نصت اآلية الزَّو

 باخلَلوة ِعدَّةال، فإن ثبوت ِعدَّةالهذه احلالة لثبوت واملختلى هبا تأخذ حكم املدخول هبا يف 
باعتبارها طالقاً بعد ،  ِمن طالٍق رجعّيِعدَّة املختلى هبا هي ِعدَّة؛ فالّرجعةيقتضي ثبوت 

 . ال قَبلهالدُّخول
 ِعدَّةال حّقفثبوت ، رجل ميلك رجعتهاإنَّ الف، وكل معتدة َيلحقُها طالق زوجها 

 . الّرجعة حّقت باخلَلوة يستلزم ثبو
 

 ختتلف عن ِعدَّةالإنَّ  : باخلَلوة بقوهلمالّرجعة على عدم ثبوت احلنفيَّةواستدل  
 حّق الّرجعة أنَّ؛ بدليل الّرجعة باخلَلوة ال يستلزم بالضرورة ثبوت ِعدَّةالفثبوت ، الّرجعة

    . )٦ (علاُع زوجِته إليه بالقول أو الفللزوج ميكنه استيفاؤه مىت شاء، فبإمكانه إرج
  

                                                           
 .٥/١٥٠، املبسوط، الّسرخسي ١
 .٢/٦١٠، ُبلغة الّسالك ألقرب املسالك، الصَّاوي ٢
  .٥/١٥٢، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٧/٤٠٨، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٣
  . ٢٢٨:آية، سورة البقرة٤
 .٧/٤٠٩، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٥
 .٥/١٥٠املبسوط، الّسرخسي،  ٦
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 .انتشار احلرمة-٤
 مؤثرةً يف اخلَلوةاختلفت الروايات يف املذهب احلنفي واحلنبلي يف شأن اعتبار  

 ".الربيبة"جة الزَّووذلك مثل حترمي بنت ، انتشار احلرمة باملصاهرة
اختالف الروايات يف املذهب  _احلنفيَّةوهو أحد فقهاء _فقد ذكر الزيلعي - 

 . )١(اخلَلوةت انتشار احلرمة مبجرد احلنفي بشأن ثبو
 اخلَلوة ابن عابدين أَرَجع اخلالف احلاصل يف ذلك إىل كونه خالفاً يف أنَّإال - 
 .الفاسدة

 . )٢(احلنفيَّة تنشر احلرمة عند أنَّها فال خالف يف الصَّحيحة اخلَلوةأما 
 

 ال بدبل ، ر احلرمة ال تنشاخلَلوة أنَّأصحهما ،  فقد ذكروا روايتنياحلنبليَّةأما - 
      . )٣ ( أو ما يقوم مقامه من نظر أو ملسالدُّخولمن حصول 

:           خيالف قوله تعاىلاخلَلوةقول بثبوت احلرمة مبجرد أنَّ ال لذلك باستدلُّواو 
 ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ  ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2Í‘θàfãm  ÏiΒ ãΝ ä3 Í←!$|¡ÎpΣ  ÉL≈ ©9 $# Ο çFù=yzyŠ £ Îγ Î/   )٤(. 

     
 :وجه االستدالل

مي رتحفَ، اخلَلوةجمرد وال يكفي ، حقق منهالت والدُّخولية صرحية يف اشتراط  اآلأنَّ 
 النَّظر الذي يكون بالوطء أو ما يقوم مقامه من الدُّخولجة متعلِّق حبصول الزَّوبنت 

 .واالستمتاع
كْن لَو حصل مع ل،  أثر يف احلُرمة ال يترتب عليهاخلَلوةفمجرد ، وبناء على ذلك 
بل مبا حصل ، اخلَلوةتثبت ال مبجرد _ حينئذ_ رمةإنَّ احلف،  مباشرةٌ؛ أي استمتاعاخلَلوة

 .اخلَلوةيف 

                                                           
 .٢/١٤٤، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي ١
 .٣/٣٠، ابن عابدين، ردُّ احملتار على الدُّر املختار ٢
 .٨/١١٩، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي ٣
 .٢٣:سورة الّنساء، آية ٤
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 تقول بثبوت احلرمة اليترواية أنَّ اليف ش_ يدل على ذلك ما نقله ابن قدامة  
 .  )١ ( مباشرةاخلَلوة حصل مع أنَّهذا حممول على  هأنَّ_ باخلَلوة

                                                           
 .٧/٩٣الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة،  ١
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 .النَّسبثبوت -٥
 النَّسب إىل إثبات )٣( يف أصح الروايتني احلنبليَّةو)٢(افعيَّةالشَّو)١(احلنفيَّةذهب - 
 .باخلَلوة
؛ الطَّالق لو جاءت املرأة بالولد ألكثر من ستة أشهر من حني حىت،  باخلَلوةالنَّسبويثبت 
ل محل يف مثل صأنْ حي، فمن املمكن )٤(اخلَلوة إمكانية الوطء قائمة حبصول ألنَّ كوذل

 . هذه احلالة، لكن ال تظهر آثاره إال بعد مدة
 هنا النَّسبإنَّ ف، اخلَلوة دون حصول الدُّخول املرأة قبل طُلِّقتهذا خبالف ما لو  

 حصول احلمل قبل ألنَّ؛ )٥(الطَّالقال يثبت إال إذا َولَدْت ألقل من ستة أشهر من حني 
 ال ميكن ألنَّه؛ الطَّالقمل حصل قبل  احلأنَّلى يدلّ ع_ أقل مدَّ احلمل_مضي ستة أشهر 

 .يا إذا ُولد ألقل من ستة أشهرأنْ حيللجنني 
 جاءت مثَّ، إذا اختلى بامرأته)٦(بوبأنَّ اجملْوذهب أبو حنيفة خالفاً للصاحبني إىل - 
 .  )٧ (جالزَّوفإن َنَسَبه يلحق ب، بولد

 .موقف القانون
 النَّسبا ذهب إليه مجهور الفقهاء من إثبات خصية مبالشَّأخذ قانون األحوال  
؛ حيث نصَّت الصَّحيحة اخلَلوة، إذا ولََدت لستة أشهر فأكثر من تاريخ اخلَلوةحبصول 

 :املادة مئة ومثان وأربعون على ما يلي
 يثبت نسبه الصَّحيحة اخلَلوة أو الدُّخولشهر فأكثر من تاريخ أإذا ولد لستة ( 
 . )٨ ()للزوج

                                                           
 .٢/١٤٤، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي ١
 .٥/١٢١ ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ُمغِني احملتاج إىل معاين ٢
 .٨/٢٨٥اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي،  ٣
 .٣/١١٨، ابن عابدين، ردُّ احملتار على الدُّر املختار ٤
 .٣/١١٨، ابن عابدين، ردُّ احملتار على الدُّر املختار ٥
 .ون أنثياهمن قُطع ذَكره د: املراد باجملبوب الذي يثبت النَّسب منه ٦
 .٢/١٤٣، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي ٧
 .٥٢ قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٨
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 رابعالفصل ال
    

 :وفيه أربعة مباحث
 .    :املبحث األول 

 .    :املبحث الثاني 

 .     :املبحث الثالث 

 .    :املبحث الرابع 
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 الطَّالق احلاصلة بالفُرقةأحكام 

 :وفيه أربعة مطالب
 .    :األول املطلب 

 .       : املطلب الثاني  

 .         :املطلب الثالث 

 .    :الرابعاملطلب  
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 املطلب األول
 .الدُّخول الواقع قبل )١(الطَّالقنوع 

 
 هبا وقبل الدُّخول زوجته طلقة واحدة قبل طلَّقرجل إذا أنَّ العلى )٢(اتفق الفقهاء 
 . بينونة صغرى يف احلالبائناً يقع الطَّالقإنَّ ف، الصَّحيحة اخلَلوة

 اهللا تعاىل َّ أنََّ بينونة صغرى بائناً الدُّخول قبل الطَّالقهاء على وقوع واستدل الفق 
$  قال تعاىل ، ِعدَّةال الدُّخول قبل طُلِّقتمل يفرض على من  pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) 

ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢ΟèO £èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ 

ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκ tΞρ ‘‰tF÷ès? ( £èδθ ãèÏnG yϑ sù £èδθ ãm Îh |  uρ % [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪  )٣(.  
،  وزوالهالنِّكاح َعقْد دليل انتهاء الدُّخول قبل الطَّالق يف ِعدَّةالفعدم وجوب  
 . البائنالطَّالق ورفعه يف احلال ال يكون إال بالنِّكاحوزوال 
 ال أثر له بعد هذا نِّكاحإنَّ المن حيث ، الطَّالق يف )٤(الَبْينونةىن وهذا هو مع 
 .وج أي سلطة على املرأةفال يكون بعد ذلك للزَّ، الطَّالق

 

                                                           
حممد روَّاس . د.املوسوعة الفقهيَّة امليسَّرة، أ: ، ُينظر)رفع قيد النِّكاح يف احلال أو املآل بلفظ خمصوص: (الطَّالق ١

 .٢/١٣١٤قلعه جي، 
ُمغِني احملتاج إىل معاين ، ٤/٦٠، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، الرُّعيين، ٦/١٨املبسوط، الّسرخسي،  ٢

 .٩/٤٨٣، احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٤/٤٨٢، ألفاظ املنهاج، الشِّربيين
 . ٤٩:ةسورة األحزاب، آي ٣
 :نوعنيالفُرقة اليت متلك املرأة فيها حّق تقرير العودة إىل الزوج أو عدمها، وهي على : الَبْينونة ٤

وهي اليت حيق للمرأة أنْ تعود إىل زوجها الذي طلَّقها بَعقْد جديد ومهر جديد، دون : بينونة صغرى_ 
 .احلاجة إىل أنْ تتزوج غريه

وهي اليت ال حيق للمرأة فيها العودة إىل زوجها الذي طلَّقها حىت تنكح زوجاً غريه، : بينونة كربى_ 
 فتعود بَعقْد جديد ومهر جديد، ويكون ذلك بانتهاء ِعدَّهتا من الطَّلقة الثالثة، ومتضي ِعدَّهتا منه، وإنْ عادت إليه

 .  ١/٣٩٤ ،حممد روَّاس قلعه جي. د.سَّرة، أاملوسوعة الفقهيَّة املي: ُينظر
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 .موقف القانون
 الدُّخول قبل الطَّالقأنَّ خصية مبا اتفق عليه الفقهاء من الشَّأخذ قانون األحوال  

 : على ما يليسعونالتالرابعة وملادة ؛ حيث نصَّت ا بينونة صغرىبائناًيقع 
 على مال الطَّالق والدُّخول قبل الطَّالقل للثالث وكل طالق يقع رجعياً إال املكمِّ(
 .)١ () بائن يف هذا القانونأنَّهص على  الذي ُنالطَّالقو

، واستثىن القانون من ذلك بعض احلاالت )٢(كون رجعياًأنْ ي الطَّالقفاألصل يف  
 .بائناًه يقع إنِّ، فالدُّخول قبل القالطَّقوع كو
 

 .  حال احليضالدُّخولطالق املرأة قبل 
؛ شرعاً وهي حائض ال حرج فيه الدُّخول طالق املرأة قبل أنَّعلى  )٣(اتفق الفقهاء 

 ذلك أحد من الفقهاء إال ومل خيالف يف،  مىت شاءالدُّخولفيجوز للرجل تطليق امرأته قبل 
 . الدُّخول يف احليض قبل الطَّالق كره وقوع حيث، ُزفرما روي عن 

 . عترب بدعّياً ال ُيالدُّخول طالق املرأة وهي حائض قبل أنَّوهذا يعين  
 بالقرآن الكرمي الدُّخول بدعّياً قبل الطَّالقواستدل الفقهاء على عدم وقوع    

 . واملعقول
 
 :القرآن الكرمي: أوالً

$   ω yy:قال تعاىل  uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& 

(#θ àÊ Ìøs? £ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ ’n? tã Æì Å™θ çRùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ 

Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$# ∩⊄⊂∉∪  )٤ (.   
                                                           

  .٣٥ قانون األحوال الشَّخصيَّة،١
 .٢/٤٢٧شرح قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٢
ُمغِني احملتاج إىل معاين ، ٥/١٩٤، اُألم، الشَّافعي، ٢/٦، نة، مالك بن أنساملدوَّ، ٦/١٦، املبسوط، الّسرخسي ٣

 .٧/٢٨٥، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٤/٤٩٦، ألفاظ املنهاج، الشِّربيين
 .٢٣٦:ةسورة البقرة، آي ٤
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 : وجه االستدالل 
 أو الطُّهر يف الطَّالقفلم َتفِْصل كون وقوع ، الطَّالققة يف إباحة ية ُمطلَ اآلأنَّ 
 .)١( وهي حائض فال حرج عليهالدُّخول امرأته قبل طلَّقرجل إنْ أنَّ الفدلّت على ، احليض

 
 :املعقول: ثانياً

 : يرجع لسببنيالطُّهرّنهي عن طالق املرأة حال حيضها أو عند مجاعها يف إنَّ ال 
 . ويف هذا إضرار هبا وال جيوز، هتا طالق املرأة حال حيضها فيه تطويل لعدَّإنَّ -١

  Ÿωuρ £èδθ: قال تعاىل  ä3Å¡÷ΙäC #Y‘#u ÅÑ (#ρß‰tF÷ètG Ïj9 4 tΒuρ ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ ô‰s) sù zΟ n=sß 

… çµ |¡øtΡ      )٢(. 

$ :عاىلبدليل قوله ت، ولذلك كره مجهور الفقهاء طالق املرأة وهي حائض  pκš‰ r' ¯≈ tƒ 

 É<¨Ζ9 $# #sŒ Î) ÞΟçFø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# £èδθ à)Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE£‰ÏèÏ9 )ِعدَّة أي َوُهّن مستقبالت لل؛)٣ 
 .)٤(طاهرات دون مجاع

 . عليها أصالًِعدَّة ال ألنَّه، ِعدَّةال تطويل علَّة ال تتحقق فيها الدُّخولواملُطلَّقة قبل  
فيحمله ، شرعاً عنها ممنوعاً يكون ألنَّه، ر الرجل منهاا قد َينفرأة حال حيضهإنَّ امل -٢

 يكون قد حصل ألنَّه الذي جامعها فيه؛ الطُّهروكذلك إذا طلّقها يف ، ذلك على طالقها
 .الطَّالقفيكون أقرب إىل إيقاع ، منها مقصوده فتقلّ رغبته فيها

 الطَّالقرجل إذا أراد  الألنَّ فال وجود ملثل هذه األمور؛، الدُّخول قبل الطَّالقأما  
 احليض ال ُيقلِّل من هذه ووجود، عموماً بالنِّكاح يكون طالقه لعدم رغبته الدُّخولقبل 
 .)٥ (الرغبة

                                                           
 .١/٥٨٤أحكام القرآن، اجلصَّاص،  ١
 .٢٣١:ةسورة البقرة، آي ٢
  .١:ة، آيالطَّالقسورة ٣
 .٦/٤، املبسوط، الّسرخسي، ٣/٦٧٧، أحكام القرآن، اجلصَّاص ٤
 .٦/٨، املبسوط، الّسرخسي ٥
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 .الدُّخول قبل الثَّالث الطَّالقحكم وقوع 
، فَتِبني به املرأة ببينونة الدُّخول يقع قبل الثَّالث الطَّالقأنَّ  على )١(اتفق اجلمهور 

 فرق يف ذلك بينها وبني فال،  غريهزوجاًنكح أنْ تكربى، فال َتحلّ لألول إال بعد 
 .املدُّخول هبا

، الدُّخول قبل الثَّالث الطَّالقما يدل على وقوع _ _ الصَّحابةوقد ثبت عن  
عن حممد بن  ن بن ثوبانالرَّمحبن شهاب عن حممد بن عبد  اعن فقد روى اإلمام مالك

أنْ  بدا له مثَّ ،دخل هباأنْ ي قبل ثالثاً رجل امرأته طلَّق ( : قالأنَّه ،إياس بن البكري
 فسأل عبد اهللا بن عباس وأبا هريرة عن ،سأل لهأ معه  فذهبُت، فجاء يستفيت،نكحهاي

 ،ما طالقي إياها واحدةإنِّ ف: قال، غريكزوجاًنكحها حىت تنكح أنْ ت ال نرى : فقاال،ذلك
 . )٢ () من يدك ما كان لك من فضللَتك أرسإنِّ :بن عباساقال 

 الطَّالقأنَّ ومل خيالف يف ذلك إال ما روي عن طاوس وعمرو بن دينار وعطاء  
 . )٣(بلفظ واحد أم ألفاظ متتابعة بينونة صغرى؛ أي طلقة واحدة سواء وقع ذلك بائناًيقع 

                                                           
ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ ، ٤/٧٨، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٤/٥٤، فتح القدير، ابن اهلُمام ١

، الفتاوى الكربى، ابن تيميَّة، ٧/٣٦٨، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٤/٤٨٢، املنهاج، الشِّربيين
٢/٣٢٠ . 
، ٢١٩٨: ،رقم٣٣٣،  سنن أيب داود:وأخرجه أبو داود،  لهظ، واللف٢/٤٥٥، املوطأ: أخرجه مالك بن أنس ٢

 .صحيح: وقال األلباين
 .٤/٨٣، املنتقى شرح املوطأ، الباجي ٣
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 .الثَّالث الطَّالقكيفية وقوع 
إالّ ،  على غري املدخول هباالثَّالث لطَّالقارغم اتفاق مجهور الفقهاء على وقوع  

، ويرجع سبب اخلالف إىل الدُّخول قبل الثَّالثا إيقاع هب يتم اليتأهنم اختلفوا يف األلفاظ 
 : يقع هبا اللفظاليتالكيفية 

 
أنت طالق : رجل إذا قال المرأته غري املدخول هباأنَّ ال على )١(اتفق مجهور الفقهاء :أوالً_

 . بينونة كربىبائناً يقع الطَّالقنَّ إ، فثالثاً
 :التَّايل النَّحو واختلف الفقهاء يف غريها من األلفاظ على :ثانياً_

، وذلك مثل الثَّالث الطَّالقريق يف اللفظ فال يقع التَّف إذا وقع ) ٢(احلنفيَّةفعند - 
 .طالق،طالق،أنت طالق: قوله

 مثَّطف الكالم بعضه على بعض بواو أو فاء أو  إذا ُع)٤(افعيَّةالشَّو)٣(املالكيَّةوعند - 
أنت طالق وطالق :كون اللفظ بال عطف؛ فلو قال مثالًأنْ ي، بل جيب الطَّالقال يقع 

 يقع؛ ِلُخلّوه من الطَّالقإنَّ أنت طالق إحدى عشرة مرة، ف: أما لو قال، وطالق، ال يقع
 .العطف
 من الثَّالث الطَّالقبه  يقع  فقد ذكر ابن قدامة ضابط مااحلنبليَّةأما عند - 
 طالق يترتب يف الوقوع ويأيت بعضه بعد بعض ال يقع بغري املدخول كلّ:(فقال، األلفاظ

 .)٥ ()هبا
أنت طالق وطالق : لكن ال يدخل يف ذلك العطُف بالواو؛ فلو قال الرجل المرأته 

 .رتيب اعتربوا الواو للجمع ال للت احلنبليَّةألنَّ؛الثَّالثوطالق، يلزمه 

                                                           
 . ٤/٨٣، املنتقى شرح املوطأ، الباجي، ٤/٥٥، فتح القدير، ابن اهلُمام ١
 .٤/٥٤، فتح القدير، ابن اهلُمام ٢
 .٥/٣٣٤، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق ٣
 .٤/٤٨٢، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ٤
 .٧/٣٦٧، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة  ٥
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 :الرَّاجحالقول 
عون سبب إيقاع  أهنم ُيرِج_واهللا أعلم _ إىل ما سبق من كالم الفقهاء، أرىالنَّظرب 
، مركَّباً أو جمموعاًفإذا كان اللفظ ،  إىل نفس اللفظالدُّخول من عدمه قبل الثَّالث الطَّالق

 . ثالثاًالق أنت ط: ؛ كقول الرجلالثَّالثإيقاع يقولون ب_ عموماً_فقهاء إنَّ الف
هم يقولون إنِّ بعضه على بعض، فمعطوفاًالً أو جمزءاً أو أما إذا كان اللفظ مفصَّ 

 .الثَّالثبعدم إيقاع 
 اليقع فيه الدُّخول على بعضه قبل معطوفاً جمزءاً أو الثَّالث إيقاع أنَّوسبب ذلك  
إنَّ ، فالدُّخول قبل طلقة األوىل إذا وقعت الألنَّوذلك  ،ول جزء منه؛ أي أول طلقةإال أَ
 تصبح الَبْينونةرأة بعد  املألنَّ، وهبا ال يبقى حملٌ للطلقتني األخريني؛ بائناًرأة تصري هبا امل

 . )١(امرأة أجنبية

                                                           
اُألم، ، ٧/٣٦٨، غِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامةالُْم، ٢/٢١٣،  تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي١

 .٧/١٦٦، الشَّافعي
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 املطلب الثاين
 ِعدَّةالعلى الصحيحة  واخللوة الدُّخول قبل الطَّالقأثر 

 واخللوة، فال جتب عليها خولالدُّ قبل طُلِّقترأة إذا أنَّ املعلى  )١(اتفق الفقهاء 
 . وفاةِعدَّة طالق أم ِعدَّة سواء أكانت ِعدَّةال
 
 .ِعدَّةالة الفقهاء على عدم وجوب أدلَّ

 واخللوة الدُّخول على املُطلَّقة قبل ِعدَّةال الفقهاء على عدم وجوب استدلَّ 
 .املعقول بالقرآن الكرمي واإلمجاع والصَّحيحة

 
 :القرآن الكرمي:أوالً

$ :قال تعاىل  pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) ÞΟçFós s3tΡ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢Ο èO £èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ 

ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s? $yϑ sù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $pκ tΞρ ‘‰tF÷ès? ( £èδθ ãèÏnG yϑ sù 

£èδθ ãm Îh |  uρ % [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪   )٢(. 

 :وجه االستدالل
، واآلية عامة يف )٣( عليها بنص اآليةِعدَّة هبا، فال مدخوالًطلَّقة إذا مل يكن نَّ املُأ 
 أما ،  واخللوة، فتستوي بذلك املسلمة والكتابيةالدُّخولقات اللوايت طُلقن قبل مجيع املطلَّ

  خرج َمخرج _هنا_وصف  الألنَّوصف املطلقات باملؤمنات فال مفهوم له بال خالف؛ 
 .  )٤(الغالب

                                                           
الفواكه ، ٣/١٩١، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٣/٢٦، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي١

ُمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن الْ، ٥/٢٣٠، اُألم، الشَّافعي، ٢/٥٨، الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي
  .٨/٧٨، قدامة
 .٤٩: سورة األحزاب، آية ٢
 . ٣/٥٨٧، أحكام القرآن، ابن العريب، ١٤/٢٠٢، القُرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ٣
، العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب، ٢/٥٨، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي ٤
٢/١٢١. 
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 :اإلمجاع:ثانياً

 .)١( عليهاِعدَّة ال املَسيسطلَّقة قبل أنَّ املُفقد أمجعت اُألمة على  
 
 :املعقول: ثالثاً

أكد من ُخلّوه من الت والرَّحم وجبت ألجل براءة أنَّها ِعدَّةال األصل يف وجوب -١ 
، فالرباءة ِعدَّةال حاجة لل، لذلك الدُّخول غري متحققة يف املُطلَّقة قبل علَّةوهذه ال، احلْمل
 . )٢(متيقنة

 الصحيح، وعقد النِّكاح َعقْد الوفاة، فلّما كان شرط وجوهبا وجود ِعدَّةأما -٢ 
 ِعدَّة واخللوة ال يبقى له أثر، فلذلك ال يبقى حملٌ لالدُّخول قبل الطَّالق بعد وقوع النِّكاح
 . )٣ (الوفاة

 
 .موقف القانون

 قبل طُلِّقت املرأة إذا  أنَّخصية مبا اتفق عليه الفقهاء منالشَّأخذ قانون األحوال  
سعون على الت؛ حيث نصَّت املادة الرابعة وِعدَّةالجتب عليها   الالصَّحيحة واخللوة الدُّخول
 :ما يلي

 الصحيح أو الفاسد، باخللوة أو الَعقْدتأكد أنْ ي أو الفسخ قبل الطَّالقوقع إذا ( 
  . )٤ ()دَّةِعال، ال تلزم الدُّخول

                                                           
 .١٤/٢٠٢، القُرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ٨/٧٨، ُمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامةالْ ١
 .٨/٧٨، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٣/١٩١، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٢
  .٣/١٩١، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين٣
 .٥٠شَّخصيَّة،قانون األحوال ال ٤
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 املطلب الثالث
  على املهر  الصحيحة واخللوةالدُّخول قبل الطَّالق                    أثر 

 
  .الَعقْد على املهر املسمى يف الطَّالقأثر :أوالً

 يوجب نصف املهر الصَّحيحةواخللوة أ الدُّخول قبل الطَّالقأنَّ على )١(اتفق الفقهاء 
 . الَعقْداملسمى يف 

 βÎ)uρ £èδθ: لذلك بقوله تعاىلاستدلُّواو  ßϑ çFø)̄=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s%uρ 

óΟ çFôÊtsù £çλm; ZπŸÒƒÌsù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù )٢(. 
 

 :وجه االستدالل
 يوجب هلا نصف املهر املَسيسالق الرجل المرأته قبل  اآلية على أنّ طدلَّت 

# ßاملفروض  óÁÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù  اآلخر النِّصف أي الواجب نصف املهر للمرأة، و؛ 
 . ، ويلحق بذلك اخللوة الصحيحة  )٣ (للرجل باإلمجاع

  
هل ،  جيب هبا نصف املهر املسمىاليت اختلفوا فيما بينهم يف الطريقة أنَّ احلنفيَّةإال  

 .؟الُْمتعة أم بطريق الَعقْدَوجب بنفس 
  
 نصف املسمى وجب أنَّ إىل _ عندهمالرَّاجحوهو _ فيَّةاحلنفذهب معظم فقهاء - 
 .الَعقْدبنفس 

                                                           
ُمغِني ، ٢/٥٠، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد، ٢/٢٩٦، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١

 .٩/٧٣احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ، ٤/٣٨٨، احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ٢
 .٣/٢٠٤، القُرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ٣
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 βÎ)uρ £èδθ : بقوله تعاىلاستدلُّوا و  ßϑ çFø)̄=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s%uρ 

óΟ çFôÊtsù £çλm; ZπŸÒƒÌsù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù   )١(. 
بالعقد ال من طريق فاآلية نص صريح يف إجياب نصف املفروض الذي فُرض  
 .الُْمتعة
املهر لزوماً، واألصل أال يسقط شيء من به  وَيستقر النِّكاحرفع قيد  يالطَّالقإنَّ : وقالوا

 . ) ٢ (النِّصف بوجوب الدَّليلاملهر لوال ثبوت 
  
 وجوب نصف املهر املسمى للُمطلَّقة قبل أنَّوذهب الكرخي والرازي إىل - 
 املروي عن إبراهيم النخعي؛ فقد و، وهالُْمتعةما هو بطريق إنِّ حةالصَّحي واخللوة الدُّخول

وذلك ،  هلا نصف املهرأنَّ : وقد مسى هلاالدُّخول امرأته قبل طلَّقذي إنَّ ال(: ُنقل عنه قوله
 . )٣ ()متعتها

$ : لذلك بقوله تعاىلاستدلُّواو  pκ š‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢Ο èO 

£èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF÷ès? ( 

£èδθ ãèÏnG yϑ sù £èδθ ãm Îh |  uρ % [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪    )٤(. 
  
ل بني ما إذا كان ْص من غري فَالدُّخول قبل الطَّالق يف الُْمتعةفقد أوجب اهللا تعاىل  

:  فهو آت من قوله تعاىل)٥( بنصف املسمىالُْمتعةأما تقدير ،  تسمية أو مل يكنالنِّكاحيف 
ß# óÁÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù   )  ١(.  

                                                           
 .٢٣٧:سورة البقرة، آية ١
 .٢/٢٩٧، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٢
 . ٢/٢٩٧، ، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين٦٤ /٦، املبسوط، الّسرخسي ٣
 .٤٩:سورة األحزاب، آية ٤
 .٢/٢٩٧، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٥
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 .الَعقْدعلى املهر الذي ُسمي بعد الصحيحة  واخللوة الدُّخول قبل الطَّالقأثر : ثانياً
 حصل طالق مثَّ الَعقْد إمتام هر إذا ُسمي بعدأنَّ امل على ) ٢(اتفق مجهور الفقهاء- 

 .الَعقْدرأة تستحق نصف املهر الذي فُرض بعد إنَّ امل، فالدُّخولقبل 
رأة يف مثل هذه احلالة ال تأخذ أنَّ املإىل ) ٤(أمحد يف رواية و) ٣(احلنفيَّةوذهب - 

 .الُْمتعة، بل جتب هلا الَعقْدنصف املهر املفروض بعد 
    

  βÎ)uρ £èδθ:وا إليه مبا جاء يف قوله تعاىل اجلمهور ملا ذهباستدلَّ  ßϑ çFø)̄=sÛ ÏΒ 

È≅ ö6s% βr& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s%uρ óΟ çFôÊtsù £çλm; ZπŸÒƒÌsù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù  )٥(. 
 أو الَعقْدسمية يف التفاآلية نازلة يف املهر الذي ُسمي، واآلية عامة مل تشترط كون  
 .)٦(الَعقْد على ما يف الَعقْدض بعد ولذلك وجب قياس املفرو، بعده

 
سمية الت حني متّ،مل تكن الَعقْدأنَّ  ملا ذهبوا إليه من باب استدلُّوا فقد احلنفيَّةأما  

 كما هو معلوم إذا حصل الُْمتعةموجودة، والعقد الذي ُعّري عن تسمية املهر، جتب فيه 
 .  )٧ (الدُّخول قبل الطَّالق

 
 .موقف القانون

                                                                                                                                                                      
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ١
، ٤/٣٨٣، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٥/٢٠٨، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق ٢

 .٧/١٨٣، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة
 .٦/٦٤، املبسوط، الّسرخسي، ٢/١٤١، تبيني احلقائق شرح كرت الدَّقائق، الزَّيلعي ٣
 .٧/١٨٣، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة  ٤
 . ٢٣٧: سورة البقرة، آية ٥
 .٤/٣٨٣، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ١/٢٩٣، أحكام القرآن، ابن العريب ٦
 .٢/٢٩٨، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٧
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 الدُّخول قبل الطَّالقأنَّ خصية مبا اتفق عليه الفقهاء، من الشَّون األحوال أخذ قان 
 ؛ حيث نصَّت املادة الثامنة الَعقْد يوجب نصف املهر املسمى يف الصَّحيحةواخللوة 

 :واألربعون على ما يلي
 قالطَّالجني أو بالزَّو الصحيح لزم أداؤه كامالً بوفاة أحد الَعقْدإذا ُسّمي مهر يف ( 

 لزم نصف املهر الصَّحيحة قبل الوطء واخللوة الطَّالق أما إذا وقع ،الصَّحيحة اخلَلوةبعد 
  .)١ ()املسمى
 . أم بعدهالَعقْدومل يفّرق القانون بني ما إذا مسي املهر يف  

 

                                                           
 .٢٣ قانون األحوال الشَّخصيَّة، ١
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 . إذا حصل طالقالدُّخولحكم الَعفو عن املهر قبل 
جة وجهة الذي بيده الزَّو؛ جهة عفو عن املهر يأيت من جهتنيأنَّ الذكر الفقهاء  
 .النِّكاحعقدة 

 
 .جةالزَّوالعفو عن املهر من جهة : أوالً

أنْ ُيستحب هلا ، الدُّخول قبل طُلِّقترأة البالغة احلرة إذا أنَّ املعلى )١(اتفق الفقهاء 
 . النِّصفعفو عما استحقته من املهر وهو ت

  HωÎ) βr& šχθ:  لذلك بقوله تعاىلاستدلُّواو  à÷ètƒ ÷ρr& (#uθ à÷ètƒ “ Ï%©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ 

äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 βr&uρ (#þθ à÷ès? ÛUtø%r& 3”uθ ø)−G=Ï9 4 Ÿωuρ (#âθ |¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒ xø9$# öΝä3uΖ ÷t/ 4 ¨βÎ) ©!$# 

$ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? îÅÁ t/ ∩⊄⊂∠∪  )٢(. 
  
 :وجه االستدالل 

، فالنون "يعفون"ن النسوة يف جات؛ بدليل نوالزَّوموّجٌه إىل _ هنا_اخلطاب  
سمى، إال إذا عفَون ج ُمطالَب بنصف املهر املالزَّوأنَّ واملعىن ، جاتالزَّوضمري يعود على 
 .)٣(عنه وأسقطْنه

 
 . النِّكاحالعفو عن املهر من جهة الذي بيده عقدة : ثانياً

 عفو عن نصف  يأنْ -أيضاً -، ميلك النِّكاح َمن بيده عقدة أنَّ على )٤(اتفق الفقهاء 
 

                                                           
دقائق ، ٨/٢٨٤، اُألم، الشَّافعي، ٣/٥٠٠، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٦/٦٣، املبسوط، الّسرخسي ١

 . ٣/١٩، البهويت، أويل النُّهى لشرح املُنَتهى
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ٢
 . ١/٢٩٥، أحكام القرآن، ابن العريب، ٣/٢٠٦، القُرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ٣
دقائق ، ٨/٢٨٤، اُألم، الشَّافعي، ٣/٥٠٠، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٦/٦٣، ، الّسرخسي املبسوط٤

 . ٣/١٩، البهويت، أويل النُّهى لشرح املُنَتهى
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 ÷ρr& (#uθ: لذلك بقوله تعاىلاستدلُّواو، املهر à÷ètƒ “ Ï%©!$# Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $#   )١(. 
ج أم الزَّو فيملك العفو، هل هو النِّكاحولكّن الفقهاء اختلفوا فيمن بيده عقدة  
 .الويل؟

 النِّكاحذي بيده عقدة أنَّ ال،إىل )٤(احلنبليَّة،و)٣(افعيَّةالشَّ،و)٢(احلنفيَّةفذهب - 
 . العفو عن املهرحّقوبذلك يكون هو من ميلك ، جالزَّو

وبذلك ، جالزَّو الويل وليس النِّكاحذي بيده عقدة أنَّ الإىل )٥(املالكيَّةوذهب -  
 . العفو عن املهرحّقيكون الويل هو َمن ميلك 

 
 .من تسمية املهر اخلايل الَعقْد على الدُّخول قبل الطَّالقأثر :ثالثاً

فقهاء أمجعوا على إنَّ ال، فالدُّخول قبل الطَّالق حصل مثَّ عن املهر، الَعقْدإذا خال  
 ، وهذا ما سأحبثه يف املطلب القادم إنْالُْمتعةب هلا رأة يف هذه احلالة ال مهر هلا وجتأنَّ امل

 .شاء اهللا

                                                           
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية ١
 .٦/٦٣، املبسوط، الّسرخسي ٢
 .٢/٤٢٦، التجريد لنفع العبيد، البجريمي، ٨/٢٨٤، اُألم، الشَّافعي ٣
 .٨/٢٧١، نصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوياإل ٤
 .١/٢٩٥،  أحكام القرآن، ابن العريب٥
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  املطلب الرابع
   وُحكمها تعريفها ومقدارهاالُْمتعة

         .الُْمتعةتعريف :والً  أ
اسم للتمتع، وهو كل ما ُينتفع به ،  بضم امليم، وقيل كسرهاالُْمتعة:لغةً الُْمتعة_أ 

 . )١ (لعة واملالالّسوُيرغب يف اقتنائه؛ كالطعام وأثاث البيت و
 :اصطالحاً الُْمتعة_ب 
 حكمها وهو اختالف نابع من اختالفهم يف، الُْمتعةاختلف الفقهاء يف تعريف  

 .وملن تعطى
هلا ملا حيصل هلا ج لزوجته عند الفراق؛ تسليةً الزَّوما يعطيه : (ابأنَّه املالكيَّةعّرفها - 

 . )٢()من أمل الفراق
ل دفُعه المرأته مبفارقته اسم املال الذي جيب على الرج:( ابأنَّه افعيَّةالشَّوعّرفها - 
 . )٣()إياها

ما جيب على زوج حّر لزوجة حرة، أو ما جيب على (: ابأنَّه احلنبليَّةوعّرفها - 
 .  )٤ ()الدُّخولسيد العبد حلرة أو سيد أََمٍة بطالقها قبل 

 
 .الرَّاجح التَّعريفعريفات واختيار التمناقشة 
ال يوضح  تعريفهم أنَّكما ، ج باملتعةالزَّو ال ُيلِزم أنَّه املالكيَّةُيعترض على تعريف  

 . من مال أو غريهعةالُْمتجنس ما جيب يف 
 وجبت ألجلها اليت خيلو من الغاية بأنَّه احلنبليَّة وافعيَّةالشَّوُيعترض على تعريف  
 .؛ وهي تطييب خاطرها ملا حيصل من أمل الفراقالُْمتعة

                                                           
ُمغِني ، ٢/٥٦٢، املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي، ٢/٨٥٢، املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه ١

 .٣٩٨/ ٤، احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين
 .٢/٣٦،  الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراويالفواكه ٢
 .٣/٢١٩، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري ٣
 .٥/٢٢٠، مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية املُنَتهى، الّرحيباين ٤
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 ٢٤٥

: الُْمتعة؛ فتكون افعيَّةالشَّ واملالكيَّة بني تعريف جامعاً التَّعريفكون أنْ يولذا أرى  
 جيب على الرجل دفعه المرأته مبفارقته إياها؛ تسلية هلا ملا حيصل من أمل اسم للمال الذي(

 ).الفراق
 بّين جنس ما جيب إخراجه وهو ألنَّه؛ مانعاً جامعاًعريف هبذه الصورة يكون التف 

 . وجب ألجلهااليتاملال، وعلى َمن جيب، وإىل َمن جيب، وسبب وجوبه، والغاية 
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 ٢٤٦

  .الُْمتعةمقدار :ثانياً
سألة مل َيرد أنَّ املوسبب اختالفهم ، لف الفقهاء يف حتديد مقدار معّين للُمتعةاخت 

 إنِّما الُْمتعة، فكالم الفقهاء عن حتديد مقدار الُْمتعةفيها نص صحيح صريح حيّدد مقدار 
 .)١(صدر عن اجتهاد منهم

 ضبط  باعتبارات وأحوال معينة؛ فمنهم َمنالُْمتعةفقهاء ضبطوا تقدير أنَّ الإال  
جة، ومنهم من اعتربها حبال الزَّوج، ومنهم من اعتربها حبال الزَّو باعتبار حال الُْمتعة
 :جة معاً، فكان هلم يف ذلك ثالثة أقوالالزَّوج والزَّو

 .ج فقطالزَّو حال الُْمتعةاملعترب يف : القول األول
 .)٤(ةاحلنبليَّ،و)٣(املالكيَّة،و)٢(احلنفيَّةوإليه ذهب مجهور الفقهاء من  

 .جة معاًالزَّوج والزَّواملعترب حال : القول الثاين
 .)٦( يف روايةاحلنفيَّة،و)٥(افعيَّةالشَّوإليه ذهب  

 .جة فقطالزَّواملعترب حال : القول الثالث
 . )٨( يف رواية أخرىافعيَّةالشَّ، و)٧( يف روايةاحلنفيَّةوإليه ذهب    

                                                           

ى بعض ما صار إليه وهذه املقادير كلها صدرت عن اجتهاد أرائهم ومل ينكر بعضهم عل:( اجلصاص ما نصُّه ذكر١ 
أحكام  : ُينظر، )موضوعة على ما يؤديه إليه إجتهاده_ تقدير الُْمتعة_ من خمالفته فيه، فدلّ على أنَّها عندهم 

 .١/٥٩٣، القرآن، اجلصَّاص
  . ٣/٣٢٧، العناية شرح اهلداية، البابريت، ٦/٦٣، املبسوط، الّسرخسي٢
 .٢/٣٦،  النَّفراويالفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، ٣
 .٧/١٨٦، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة  ٤
 .٤/٣٩٩، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ٥
 .٢/٣٠٤، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٦
 .٢/٣٠٤، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٧
 .٤/٣٩٩، إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيينُمغِني احملتاج  ٨
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 ٢٤٧

 .أدلة أصحاب القول األول
 :ج فقط بالقرآن الكرميالزَّو حال الُْمتعةعترب يف أنَّ املر الفقهاء على  مجهواستدلَّ 

? ’n:قال تعاىل  tã Æì Å™θçR ùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$#   çν â‘ y‰s% )١ (. 

    
 :وجه االستدالل

 ووجوهبا، فهو ُموّجه إىل األزواج الُْمتعةطاب يف اآلية جاء بعد احلديث عن نَّ اخلأ 
 الُْمتعةعترب يف أنَّ امل، فاآلية نص يف الُْمتعةج هو من سيدفع الزَّو ألنَّحسب قدرته؛ كلٍّ 
 .)٢ (ج فقطالزَّوحال 

 
 .أدلة أصحاب القول الثاين

جة معاً يف الزَّوج والزَّو على اعتبار حال احلنفيَّة وَمن وافقهم من افعيَّةالشَّ استدلَّ 
 :أيضاً بالقرآن الكرمي الُْمتعة

? ’n:عاىلقال ت tã Æì Å™θçR ùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$#   çν â‘ y‰s% )٣(.                                             

≈  ÏM:وقال تعاىل s)̄=sÜ ßϑ ù=Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã šÉ)−G ßϑ ø9$# ∩⊄⊆⊇∪   )٤(.                      
 

 :وجه االستدالل
ج، بينما اآلية الثانية تعترب حال الزَّو جيب اجلمع بني اآليتني، فاُألوىل َتعترب حال أنَّه 
عترب فيه حال  املألنَّ هلا، فأَشبهت يف ذلك مهر املثل، حقَّاً الُْمتعةجة من حيث كونُ الزَّو

 .جالزَّوجة ال الزَّوقريبات 

                                                           
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية ١
 .٧/١٨٦، ِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامةالُْمغ ٢
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية ٣
 . ٢٤١:سورة البقرة، آية ٤
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 ٢٤٨

 .أدلة أصحاب القول الثالث
 : جة فقط باملعقولالزَّوعترب حالُ أنَّ امل إىل افعيَّةالشَّ واحلنفيَّة َمن ذهب ِمن استدلَّ 
كما لو  فهي كاملهر بدل الُبضع، وتطييباً خلاطرها،الُْمتعةت حقَّرأة استإنَّ املحيث  
 .)١( فإهنا تستحق نصفهالدُّخولي قبل ُسّم

                                                           
 .٤/٣٩٩، نهاج، الشِّربيينُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ امل، ٢/٣٠٤، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١
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 ٢٤٩

 رجيحالتاملناقشة و
  
 : أمورِعدَّةاعى فيها رأنْ يسألة جيب إنَّ امل
لكن يبقى ج، الزَّوج بأي حال، فاآلية صرحية يف اعتبار حال الزَّو حّقال جيب إغفال :أوالً

 .لزوجةاإلشكال يف اعتبار حال ا
ؤخذ باحلسبان حال املرأة إىل جانب حال أنْ يوللخروج من هذا اخلالف أرى  
 . باألساسوجزَّقدير حبسب حال الالتلكن تبقى األولوية يف ، الرجل

 حتقيق ملقصود اآلية الكرمية؛ -جةالزَّوج والزَّوأي مراعاة حال -ففي مراعاة ذلك 
≈ $Jè:جني باملعروف، قال تعاىلالزَّو بني الُْمتعةكون أنْ توهو  tG tΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym 

’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$# ∩⊄⊂∉∪   )١(. 
 ال يكون رجل دون حاهلا، عسى أنْفلو اعتربنا فيها حال ال: (قال الكاساين  

،  لو تزوج رجل امرأتني إحدامها شريفة واألخرى موالة دنيئةأنَّه يقتضي ألنَّهباملعروف؛ 
 باعتبار حال الرجل، وهذا الُْمتعةستويا يف أنْ يا ومل ُيسّم هلما، م هبالدُّخول طلقهما قبل مثَّ

 .)٢()فيكون خالف النص  منكر يف عادات الناس ال معروف
 

ج إذا كان موسراً أو معسراً، فإنه ال جيوز بأي حال الزَّوأنَّ يف هذا كله لضابط وا 
عن نصف _  مل ُيسّم هلا مهراليت والدُّخول قبل طُلِّقت اليت_إجباره على زيادة متعة املرأة 

 . جاءت بدالً عن املهرالُْمتعةأنَّ مهر املثل على اعتبار 
 ومل ُيسّم هلا مهر عن الدُّخول قبل طُلِّقت اليت للمرأة تعةالُْمقل أنْ ت أيضاًوال جيوز  
 . مهر املثل نصفأقل من
 عندما حتدث عن احلنفيَّةوهو أحد فقهاء _يؤيد هذا ما ُنقل عن الكمال بن اهلمام  

 مهر املثل هو العوض األصلي، لكنه تعذر ألنَّوهذا :(قال_ جةالزَّووجوب اعتبار حال 

                                                           
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية ١
 .٢/٣٠٤، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٢
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 َخلَفاً عنه، فال جتوز الزيادة على نصف املهر وال ينقص الُْمتعةار إىل ه، فُيصالتتنصيفه جله
 .)١ () أقل املهر عشرةألنَّ، عن اخلمسة

  
 .موقف القانون

 الُْمتعةعترب يف أنَّ املخصية مبا ذهب إليه مجهور الفقهاء من الشَّأخذ قانون األحوال  
 : على ما يلي؛حيث نصَّت املادة اخلامسة واخلمسونج فقطالزَّوحال 

  على أنْ،جالزَّون حسب العرف والعادة حبسب حال عيَّواملتعة ُت( 
 .)٢ () ال تزيد عن نصف مهر املثل 

 
  
 . وملن جتبالدُّخول قبل الُْمتعةحكم :ثالثاً

هل هي واجبة لكل ُمطلَّقة أم ، الُْمتعةاختلف الفقهاء فيما بينهم فيمن جتب هلا  
 . أخرى، تبعاً الختالف حاهلا جتب ملُطلَّقة دون أنَّها

 . مل ُيسّم هلا مهراليت الدُّخول حكم املُطلَّقة قبل - هنا - يعنيينوالذي  
 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني 

 .الُْمتعة مل ُيسّم هلا مهر، جتب هلا اليت والدُّخولاملُطلَّقة قبل : القول األول
، )٥(احلنبليَّة، و)٤(افعيَّةالشَّ، و)٣(ةاحلنفيَّ :وإليه ذهب مجهور الفقهاء من 

 .)٧(؛ منهم اإلمام القرطيباملالكيَّة، وبعٌض من )٦(الظّاهريَّةو
                                                           

عشرة دراهم ذهبية؛ وهذا مبين على ما ذهب إليه احلنفيَّة ِمن : ، املقصود بالعشرة٣/٣٢٧، فتح القدير، ابن اهلُمام ١
 .٥/٦٦ط، املبسو: أنَّ أقلَّ املهر عشرة دراهم، ُينظر

 .٢٥قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٢
 .٦/٦١، املبسوط، الّسرخسي ٣
 . ٤/٣٩٨، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ٤
   .٧/١٨٤،  الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة٥
 .١٠/٣احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٦
   . ٣/٢٠٠، القُرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ٢/٣٦،  النَّفراويالفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد،٧
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 بل الُْمتعة جتب هلا ال، مل ُيسّم هلا مهراليت والدُّخولاملُطلَّقة قبل :  القول الثاين
 .ُتستحب
  .)١( يف املشهور من مذهبهماملالكيَّةوإليه ذهب  

 
 . القول األولأدلة أصحاب

 مل ُيسّم هلا املهر اليت والدُّخول للُمطلَّقة قبل الُْمتعة اجلمهور على وجوب استدلَّ 
 .بالقرآن الكرمي واإلمجاع

 
 :القرآن الكرمي:أوالً
$   ω yy:قال تعاىل-١ uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& (#θ àÊÌøs? 

£ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ ’n? tã Æì Å™θçR ùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ 

Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$#    )٢(. 

$   :قال تعاىلو-٢ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) ÞΟçFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢Ο èO £èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ ÏΒ 

È≅ ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s? $ yϑ sù öΝä3s9 £ÎγøŠn=tæ ôÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ ‘‰tF÷ès? ( £èδθ ãèÏnG yϑ sù £èδθ ãm Îh |  uρ 

% [n#u |  WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪   )٣(. 
 

  وجه االستدالل
 : يف قوله تعاىلالُْمتعة لفظ نَّأ  èδθ ãè ÏnFtΒ uρ  وقوله  :  èδθ ãèÏnG yϑ sù  جاء  

  .)٤(ب وال ينصرف إىل الندب إال بدليلر يقتضي الوجوبصيغة األمر، واألم
                                                           

 .٣/٢٣٩، املدوَّنة، مالك بن أنس، ٤/١٠٥، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، الرُّعيين ١
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية ٢
 .٤٩: سورة األحزاب، آية ٣
 .٣/٢٠٠، القُرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ١/٥٨٥، أحكام القرآن، اجلصَّاص ٤
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 ٢٥٢

 
≈ ÏM:قال تعاىل-٣ s)̄=sÜ ßϑ ù=Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã šÉ)−G ßϑ ø9$# ∩⊄⊆⊇∪  )١( .                     
 

 :وجه االستدالل
≈  M:لّام يف قوله تعاىلنَّ الأ  s) ¯= sÜ ßϑù= Ï9uρ   حقَّاً الُْمتعة جعل أنَّهأي : مليكالت الم 

  قبل طُلِّقتولفظ املُطلّقات عام يشمل كل ُمطلَّقة سواء ، مليكالتللُمطلَّقة بدليل الم 
 .)٢( بعده ُسّمي هلا مهر أم مل ُيسّم أمالدُّخول

 
  :اإلمجاع: ثانياً

 مل ُيفرض هلا ومل ُيدخل هبا، ال اليتنَّ أأمجع أهل العلم على :(قال اإلمام القرطيب 
 .)٣()الُْمتعةشئ هلا غري 

                                                           
  . ٢٤١:سورة البقرة، آية ١
 ٣/٢٠٠، القُرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ١/٥٨٥، أحكام القرآن، اجلصَّاص ٢
 .٣/٢٠٠، القُرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ٣
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 .أدلة أصحاب القول الثاين
 مل ُيسّم هلا مهر اليت الدُّخول مستحبة للُمطلَّقة قبل الُْمتعةأنَّ  على املالكيَّة استدلَّ 

 .بالقرآن الكرمي
$   ω yy:قال تعاىل-١ uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& (#θ àÊÌøs? 

£ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ ’n? tã Æì Å™θçR ùQ$# … çν â‘ y‰s% ’n? tãuρ Î ÏI ø)ßϑ ø9$# … çν â‘ y‰s% $Jè≈ tG tΒ 

Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$#     )١(. 

≈ ÏM:وقال تعاىل -٢ s)̄=sÜ ßϑ ù=Ï9uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã šÉ)−G ßϑ ø9$#   )٢(                        .
 

 :وجه االستدالل
$    ختم اآليتني بقوله تعاىلنَّأ  ˆ)ym ’n? tã tÏΖ Å¡ós çRùQ$#   و   $ ˆ)ym ’n? tã 

šÉ)−G ßϑ ø9$#   ى احملسنني أو املتقني؛ إذ لو كانت  جتب فقط علالُْمتعةأنَّ   تقييد يفيد
  . )٣ (أطلقها على مجيع اخللق دون تقييد واجبة على الكل، لَالُْمتعة

 βr&uρ (#þθ:وهذا نظري قوله تعاىل  à÷ès? ÛUtø%r& 3”uθ ø)−G=Ï9   )فإضافة الَعفو )٤ ،
 .)٥ (قوى جعلته غري واجبالتعن املهر إىل 

                                                           
 .٢٣٦: سورة البقرة، آية ١
  . ٢٤١:سورة البقرة، آية ٢
 .٢/٣٦، رسالة ابن أيب زيد، النَّفراويالفواكه الدَّواين على ، ١/١٩١، أحكام القرآن، ابن العريب ٣
  .٢٣٧: سورة البقرة، آية٤
 .١/١٩١، أحكام القرآن، ابن العريب ٥
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 رجيحالتاملناقشة و
 -: على استدالالت اجلمهور مبا يلييَّةاملالكاعترض  
  £èδθ: يف قوله تعاىلالُْمتعةأنَّ ُنقل عن ابن املسّيب : أوالً ãèÏnG yϑ sù £èδθ ãm Îh |  uρ % [n#u |  

WξŠ ÏΗsd ∩⊆∪  )بقوله تعاىل )٢( منسوخة)١ :  ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù  )٣(  .  

 :ُيجاب عنه
، وليس هناك دليل ُيثبت النسخ  النّيب ثابت عن  ادعاء النسخ حيتاج إىل دليلإنَّ 

 .)٤ (بنص صحيح
 
قوى الت يف اآليتني، قُيِّد األمر فيهما بالُْمتعة به اجلمهور من وجوب استدلَّ ما إنَّ:ثانياً

 .واإلحسان، فال جتب على اجلميع
 

 : جياب عنه من وجهني
 الُْمتعة باب تأكيد وجوب  هو منإنِّماكر،  ختصيص املتقني واحملسنني بالذِّإنَّ_أ 

“ : مثل قوله تعاىلكوذل، وليس لتخصيصهم هبا W‰èδ zŠ É)−Fßϑ ù=Ïj9  )هدى أنَّه مع )٥ 
 .)٦ (للناس أمجعني

 ال إله إال أنْ مسلم يشهد تشمل كلَّ_ عموماً_قوى واإلحسان الت صفة إنَّ_ ب 
 ال ميكن حتقّقه يف - هنا - قوى واإلحسانالتقصود ب املألنَّ رسول اهللا؛ اً حممد وأنَّاهللا

                                                           
 .٤٩: األحزاب، آية سورة١
 .١٤/٢٠٥، القُرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ٢٢/٢٠، تفسري الطربي ٢
 .٢٣٧: سورة البقرة، آية٣
 .١٠/٦احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٤
 .٢:، آيةسورة البقرة ٥
  .١/٥٨٥،  أحكام القرآن، اجلصَّاص٦
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، فال بّد للمسلم من النّيبذا أمر ال يطيقه أحد من البشر سوى  هألنَّكل األفعال؛ 
 .)١(قصري أو اإلساءةالت
 

 :الرَّاجحالقول 
ما ذهب إليه اجلمهور من إجياٍب للُمتعة على _  واهللا أعلم_الذي أراه راجحاً  

 : هلا مهر؛ وذلك ملا يلي إذا مل ُيسّمالدُّخولاملُطلَّقة قبل 
ها على املطلوب، خصوصاً بعد دحض لت هبا ودالاستدلُّوا اليتقوة أدلة اجلمهور -١

 .ادعاءات اخلصم
 إذا ُسمي هلا املهر بالعقد، فإهنا تستحق الدُّخولطلَّقة قبل أنَّ املُ ويؤكد رأي اجلمهور -٢

 .ويف هذا جٌرب خلاطرها وتطييٌب هلا، نصفه باتفاق الفقهاء
 إجياب ألنَّ ومل ُيسّم هلا مهر من باب أوىل؛ الدُّخول قبل طُلِّقتفتطييب خاطر من  
 . هلا جاء لَيسد مسّد املهر إذا مل ُيذكرالُْمتعة

 
 .موقف القانون

 الُْمتعة من وجوب خصية مبا ذهب إليه مجهور الفقهاءالشَّأخذ قانون األحوال  
ا مهر؛ حيث نصَّت املادة اخلامسة واخلمسون على ما  إذا مل ُيسّم هلالدُّخولللُمطلَّقة قبل 

 :يلي
 فعندئذ جتب الصَّحيحة واخللوة الدُّخول قبل تسمية املهر وقبل الطَّالقإذا وقع ( 
 .)٢ ()الُْمتعة

 
 

                                                           
 .١٠/٤احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ١
 .٢٥ قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٢
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 عَيْب احلاصلة بالالفُرقةأحكام 

 :وفيه مخسة مطالب
 . : املطلب األول 
 .    :املطلب الثاني 
 .      :املطلب الثالث 
 .    :املطلب الرابع 
 .    :املطلب اخلامس 
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 املطلب األول
 َعْيبتعريف ال

 
 :لغةً َعْيبال: أوالً

 .)١(َعْيبصار ذا : يءالشَّ، عاب الَوْصمة: ةَُعْيب والَعْيبالالَعاُب و 
 :اصطالحاً َعْيبال: ثانياً

ما خيلو عنه أصل الفطرة :(  يف اصطالح الفقهاء بشكل عامَعْيبُيقصد بال 
 .)٢ ()ليمة، مما ُيعّد به ناقصاًالّس

 إىل تفويت غَرٍض  يؤدي بذلكألنَّهاً؛ َعْيبفكُلّ نقٍص عن اِخللقة الطبيعية، ُيعترب   
 .)٣(صحيح َيغلب على أمثاله عدُم وجوده فيه

 
 .)٤ ()هوةالشَّما ُيَنفُِّر عن الوطء، وَيكسر :(  فهوالنِّكاح يف َعْيبالأّما تعريف 

                                                           
 .٢/٦٣٨، املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه، ١/٦٣٣لسان العرب، ابن منظور، ١
 .٦/٣٥٥فتح القدير، ابن اهلُمام، ٢
 .١١/٥٤٨، اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي،٢/٢٧٤شد، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُر ٣
 .١١/٥٥١، اجملموع شرح املهذَّب، النَّووي، ٤/٢٥هناية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج، الرَّملي،  ٤
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 املطلب الثاين
 َعْيبريق بالالتَّف خيارحكم ثبوت 

 
 : إىل ثالثة أقوالَعْيبريق بالالتَّف خياراختلف الفقهاء يف حكم ثبوت  

 
 .جنيالزَّو لكلٍّ من َعْيبريق بالالتَّف خياريثبت   :القول األول

 .)٣(احلنبليَّة، و)٢(افعيَّةالشَّ،و)١(املالكيَّة: وإليه ذهب مجهور الفقهاء من  
 . جالزَّو للزوجة دون َعْيبريق بالالتَّف خياريثبت : القول الثاين

 .)٤(احلنفيَّةوإليه ذهب  
 . ُمطلَقاً، سواء للزوج أم للزوجةَعْيبريق بالالتَّف خيارعدم ثبوت : القول الثالث

 . )٦ (وكاينالشَّ،واإلمام )٥(الظّاهريَّةوإليه ذهب   
 

 .أدلة أصحاب القول األول
  النَّبويَّةالسُّنَّةجني بالزَّو لكل من َعْيبريق بالالتَّف خيار اجلمهور على ثبوت استدلَّ 
 . واملعقولالصَّحابةوآثار 

 
 : النَّبويَّةالسُّنَّة :أوالً
ج تزّو( : عن أبيه قال، عن زيد بن كعب بن عجرة، مجيل بن زيد الطائي ما رواه-١

 رأى   ، ثياهبا ووضعْت، عليها دخلْت فلّم، من بين غفار امرأةً__رسول اهللا  

                                                           
  .٢/٣٨، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي١
 .٣/١٧٥، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري ٢
 .٥/١٠٦، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٧/١٤٠، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٣
 .٥/٩٥، املبسوط، الّسرخسي ٤
 .٩/٢٧٩، احمللَّى باآلثار، ابن حزم ٥
 .٢/١٣٣٨، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، الشَّوكاين ٦
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 )ر هلا بالصداقَم وأَ،لبسي ثيابك واحلقي بأهلكا:   النّيب فقال هلا ،)١(بكشحها بياضاً
)٢(. 

 
 :وجه االستدالل 

فسخ نكاحه بتلك املرأة بسبب ما رأى منها من بياض وهو _  _أنَّ النّيب 
 .)٣ (َعْيبريق بالالتَّف يارج خبالزَّو حّقويف هذا دليل على ثبوت ، الربص

 
َوِفرَّ من اجملذوم كما تِفّر من : ( ... قال رسول اهللا: قال_ _ ما رواه أبو هريرة -٢

 .)٤ ()األسد
 

 :وجه االستدالل
ريق التَّف خياربالفرار من اجملذوم، َيدخل يف عمومه إثبات _  _النّيب أمر أنَّ 
 يكون اجلُذام املصاب بنيجالزَّو  أحدوالفرار من، جني إذا َوجد باآلخر جذاماًالزَّوألحد 
 .)٥ (بالفسخ

                                                           
:  ، واملقصود بالبياض٢/٧٨٨املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه،: نظرما بني اخلاصرة والضلوع، ُي: الكَْشح ١

 .الربص
مصطفى عبد القادر، دار :  املستدرك على الصحيحني، حممد عبد اهللا احلاكم النيسابوري، حتقيق:أخرجه احلاكم ٢

يل يف ختريج أحاديث إرواء الغل: ُينظر، ضعيف جداً: قال األلباين، ٤/٣٦، ١٩٩٠بريوت، لبنان، الكتب العلمية،
 .٦/٣٢٦منار الّسبيل، األلباين، 

 .٢/١٩٨، ُسبل الّسالم شرح بلوغ املرام، الّصنعاين ٣
 .٥٧٠٧: رقم، ٤/١٨٢٦،  صحيح البخاري:أخرجه البخاري ٤
، ٤/٣٤٠، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ١٠/٢٣٠،فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر٥

  .٣/٢١٠حممد عقلة، . د، األسرة يف اإلسالمنظام 
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 :الصَّحابةآثار : ثانياً
 :لى ذكر أمهها وأصحها آثار كثرية، أقتصر عالصَّحابةُرويت عن  

أيُّما رجل تزوج امرأة : ( قال __ ما رواه سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب-١
وذلك لزوجها غُرم على ، وهبا جنون، أو جذام، أو برص، فَمسَّها، فلها صداقها كامالً

 .)١()ولّيها
 .َعْيب الفسخ بالخيارج يف الزَّو حّقففي هذا األثر دليل على ثبوت  

 
:    قوهلم_ _ما روي عن عمر بن اخلطاب واملغرية بن شعبة وعبد اهللا بن مسعود -٢
 )٢ (.) يؤّجل َسَنةِعنِّنيإنَّ ال( 

إالّ فللزوجة ، أُعطي مهلةَ َسنٍة، وُعنَّة الَعْيبرجل إذا كان به أنَّ الومعىن هذا  
 .ياراخل
 
 :املعقول: ثالثاً
؛ النِّكاحرر بتفويت أهم مقاصد الضَّحصولُ  َعْيب الفسخ بالخيار إثبات علَّة إنَّ -١

 يف ذلك مفه، جةالزَّوج كما يلحق الزَّورر َيلحق الضَّكالوطء أو االستمتاع، ومثل هذا 
 .)٣ (الَعقْدما طرفان يف ألنَّهسواء؛ 

 .)٤( َعْيب على البيع، جبامع الرّد بوجود الالنِّكاح قياس -٢

                                                           
إرواء : ُينظر،   ضعيف، وذلك ألنَّه منقطع بني سعيد وعمر: قال األلباين، ٢/٤٢٤ :املوطأ ،أخرجه مالك بن أنس١

 .٦/٣٢٨، الغليل يف ختريج أحاديث منار الّسبيل، األلباين،
أما األثر املروي عن عبد اهللا بن ، ٧/٢٢٦،  الكربىسنن البيهقي: األثر املروي عن عمر واملغرية أخرجه البيهقي ٢

وذكر األلباين أنّ األثر املر وي ، ١٠٧٢٣: رقم، ٦/٢٥٣،  مصنف عبد الرزاق:مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق
 ما روي اأم، أما املروي عن املغرية فَذَكر أنّ رجاله كُلّهم ثقات غري أيب حنظلة ال ُيعرف، عن ابن مسعود صحيح

 . ٣٢٥و٣٢٢/ ٦، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الّسبيل، األلباين: ُينظر، بن اخلطاب فهو منقطععن عمر 
، عبد الكرمي زيدان.املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د، ٥/١٠٦. كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ٣
٩/٢٠. 
 .٢/٨٨، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد ٤
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 :أدلة  أصحاب القول الثاين
ج الزَّوجة دون الزَّو خاص بَعْيبريق بالالتَّف خيار على أنَّ ثبوت حلنفيَّةا استدلَّ 

 . واملعقولالصَّحابةبآثار 
 
 :الصَّحابةآثار : أوالً
 .)١ ()َعْيبال ُترّد احلُرة عن :(قال_ _ ما روي عن عبد اهللا بن مسعود-١
ه شيئاً من هذه بامرأت_ ُجالزَّو_إذا َوجد: (قال_ _ ما روي عن علي بن أيب طالب-٢
 . )٢() الزمفالنِّكاح، ُعيوبال
 
 :املعقول: ثانياً

رر عن املتضرر، وال الضَّ كان ألجل رفع النِّكاح يف َعْيبريق بالالتَّف خيار ثبوت إنَّ 
ج فيمكنه إزالة الزَّوأما ، جة صحيحالزَّو حّقرر إال بالفسخ، وهذا يف الضَّميكنه إزالة 

 .)٣ (الطَّالقخ من هذه الطريق، وذلك بفسرر دون اللجوء إىل الالضَّ
 

 :أدلة أصحاب القول الثالث
جني مطلقاً مبا الزَّو ألي من َعْيبريق بالالتَّف خيار على عدم ثبوت الظّاهريَّة استدلَّ 
 . النَّبويَّةالسُّنَّةورد ب

 ْتقها، فتزوج طلّمثَّي تزوج امرأة رِظ رفاعة القُأنَّ_ رضي اهللا عنها_عائشة  فعن  
 : ، فقال)٤(ةَبْده ليس معه إال مثل ُه ال يأتيها، وأّنأنَّه له فذكرْت  ، النّيبآخر، فأتت 

                                                           
 .٣/٢٥١، فتح القدير، ابن اهلُمام ١
  .٣/٢٥١، فتح القدير، ابن اهلُمام٢
 .٥/٩٧، املبسوط، الّسرخسي ٣
: طرفه الذي مل ُينَسج، واملقصود تشبيه ذَكره يف االسترخاء وعدم االنتشار بطرف الثوب، ُينظر: ُهْدبة الثوب ٤

، النهاية ٢/٦٣٥ يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي،، املصباح املنري٢/٩٧٦املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس ورفاقه، 
حممود الطناحي، : يف غريب احلديث واألثر، املبارك بن حممد اجلزري املعروف بابن األثري، دار الفكر، حتقيق

٥/٢٤٩ . 
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 .)١ ()يلتكَسيلته ويذوق ُعَسال، حىت تذوقي ُع(

 
 :وجه االستدالل

 إحليله نَّ مل يطأها ألنَّهإزوَجها؛ حيث _ _رأة جاءت شاكيةً إىل رسول أنَّ امل 
مل ُيفّرق بينهما ومل يعِطها _  _أنَّ النّيب إال َعْيبج من الزَّو  وبالرغم مما يف،ال ينتشر

 .)٢ ( يف ذلكياراخل

                                                           
واللفظ ، ٣٤١٦: رقم، ٦٧٤، صحيح مسلم،  ٥٣١٧: رقم، ٤/١٧٠٢، صحيح البخاري: متفق عليه ١

 .للبخاري
 .٩/٢٠٣، ى باآلثار، ابن حزماحمللَّ ٢
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 رجيحالتاملناقشة و
 :ُيعترض على قول اجلمهور مبا يلي:أوالً
 من بني رواتة مجيلَ بن ألنَّديث األول املروي عن زيد بن كعب ال حجة فيه، إنَّ احل -١

ن زيد ساقط، متروك احلديث، غري ثقة، وقيل يف  مجيل بأنَّزيد؛ حيث ذكر ابن حزم 
  .)١(جمهول: كعب بن عجرة

من كنايات " احلقي بأهلك: " قولهألنَّ؛ الطَّالق ولو سلّمنا صحته، فهو من باب  
 .)٢(الطَّالق

ر يف مر بالفرا األألنَّفال داللة له على املطلوب؛ " ِفّر من اجملذوم" أما استدالهلم حبديث -٢
 . )٣ (ستحباب واالحتياطاحلديث لال

 ألنَّهج فال؛ الزَّوأما ، جة صحيحالزَّومر للوجوب، فهو يف جانب أنَّ األوإن صّح  
 .)٤ (الطَّالقميكنه الفرار ب
 : وجياب عنه

 محل الفرار على االستحباب اأم،  لفظ احلديث عام وال جيوز ختصيصه بال دليلإنَّ 
 .  الندبفيحتاج إىل قرينة تدل على صرف األمر إىل

 
 ال يصح أنَّهب، فقد اعترض ابن حزم عليها الصَّحابة به اجلمهور من آثار استدلَّ أما ما -٣

من طريق سعيد بن املسيب   __وي عن عمر بن اخلطاب ُرافم، الصَّحابةفيها شيء عن 
داً ممن  أحأنَّروايات منقطعة؛ فلم يثبت ، َسنة ُيؤّجل ِعنِّنيأنَّ العيب ِمن الشَّأو احلسن أو 

 .)٥(  بن اخلطاب روى عن عمر من هؤالء قد ثبتت هلم اللُّقيا بعمر

                                                           
 .٤/٣٠٤، فتح القدير، ابن اهلُمام، ٣/٢٩٢، التلخيص احلبري، ابن حجر، ٩/٧٩احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ١
 .٥/٩٦، املبسوط، الّسرخسي ٢
  .١٠/٢٢٦، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر٣
 .٥/٩٦، املبسوط، الّسرخسي ٤
 .٩/٢٠٧، احمللَّى باآلثار، ابن حزم ٥
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 . )١( هي من باب قول الصحايب، وقول الصحايب ليس حبجةإنِّماولو صّحت، ف 
 :   وجياب عنه

، فكيف مبا يرويه النّيب مجهور أهل العلم حيتجون مبراسيل سعيد بن املسيب عن إنَّ 
 .!؟سعيد عن عمر بن اخلطاب 

 إذا مل ُيقَبل سعيد بن املسيب (:  َنقل ابن القّيم عن اإلمام أمحد بن حنبل قولهدوق 
   .)٢()عن عمر، فََمن ُيقَبل؟

 أما القول بأن قول الصحايب ليس حبجة، فهذا غري صحيح؛ فهناك من األصوليني 
حيكم ّنة خصوصاً إذا مل يوجد نص صريح من كتاب أو ُس، َمن َيعترب قول الصحايب حجة

 .)٣(يف املسألة
 
لكّن ، فهذا صحيح، جنيالزَّو يوقع ضرراً بأحد َعْيب وجود الإنَّ:  أما قول اجلمهور-٤

 َعْيبأما َمن ابُتلي ب، ه عن اآلخر بنفسهالترر هنا هو من يستطيع إزالضَّاملخاطب بإزالة 
#   Ÿω ß:، واهللا تعاىل يقول)٤( ال ُيكلَّف بذلكألنَّهه؛ التفهو غري مطالب بإز Ïk=s3ãƒ ª!$# 

$ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ  )٥(. 
 :جياب عنه

بقى أنْ يرر، فَِمن الظّلم الضَّإىل املتضرِّر الذي يتأذى من _ أيضاً _النَّظر ينبغي نَّهإ  
 .عطى لهأنْ ي له، ومن العدل حّقرر الضَّخلص من التف، ررالضَّ إزالة نمتضرراً وباإلمكا

                                                           
، م١٩٩٦عبد الكرمي زيدان ، مؤسسة الرسالة ، بريوت، لبنان ،الطبعة اخلامسة ،. الوجيز يف أصول الفقه، د ١

٢٦٢. 
 .٥/١٦٦، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم ٢
 .٢٦٢، عبد الكرمي زيدان. الوجيز يف أصول الفقه، د ٣
 .٩/٢٠٧احمللَّى باآلثار، ابن حزم،  ٤
 .٢٨٦: ة، آيةسورة البقر ٥
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جني وعدم قصره على الزَّو بالفسخ لكال يارور يف إثبات اخل على اجلمهاحلنفيَّةورد  
أما ، الطَّالقرر عنه بالضَّ ميكنه إزالة ألنَّه، َعْيبريق بالالتَّفج ال حيق له الزَّوأنَّ جة الزَّو
   .)١ (جة فال متلك ذلكالزَّو
 

 :ُيردُّ عليه
 قبل الطَّالقجة برر عنه، فمفارقته للزوالضَّج ال يستطيع رفع كامل الزَّوإنَّ   
 .أما بطريق الفسخ فال جيب عليه شيء،  ُتلِزمه بدفع نصف املهرالدُّخول

 
 والنِّكاح ، بيع نقل ملك الألنَّ على البيع، فقياس مع الفارق؛ النِّكاحأما القول بقياس -٥ 

 .)٢ (غري ذكر الثمنأما البيع فال جيوز ب،  ليس فيه نقل ملك وجيوز دون ذكر للصداق
 

 :  عنهجياب
 يف البيع ُيثِبت َعْيبأنَّ ال على البيع جاء ملعىن مشترك بينهما؛ وهو النِّكاح قياس إنَّ 

.  النِّكاحردَّ املبيع، فكذلك 

                                                           
 .٣/٣٠٥، فتح القدير، ابن اهلُمام ١
 .٩/٢٨٧، احمللَّى باآلثار، ابن حزم ٢
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 : مبا يلياحلنفيَّةُيعترض على : ثانياً
ال ُترد احلرة : فما ُروي عن ابن مسعود من قوله،  هبا غري ثابتةاستدلُّوا اليتثار إنَّ اآل-١

 .)١( هو من قول إبراهيم النخعيإنِّما، ْيبَععن 
 . )٢ (عن علي، فقد ُروي  عنه ما خيالفهأما ما ُروي  

 امتالك الرجل للطالق ال ينفي حقه يف ألنَّأما استدالهلم باملعقول فليس يف حمله؛ -٢
، وهي إعفاؤه من الطَّالق الفسخ مصلحةً له ال تتحقق من خالل أنَّ يفالفسخ السيما و

 .جةالزَّو يف َعْيب بسبب الدُّخولاملهر فيما لو حصل الفسخ قبل نصف 
 .)٣ ( ال ميلك غريهأنَّه يف شيء، ال يعين حقَّاًخص ميلك الشَّوكون  

 
 : مبا يليالظّاهريَّةُيعترض على استدالل : ثالثاً

 أرادت الرجوع إنِّمافاملرأة مل تطلب الفسخ و،  استدالهلم باحلديث يف غري حملهإنَّ 
 .)٤(ثالثاًإىل زوجها األول الذي طلَّقها 

رأة املشتكية  املأنَّ للحديث رواية أخرى عند مسلم توّضح أنَّومما يؤكد هذا املعىن  
 زوجها الثاين لتعود إىل األول الذي طلَّقها وهي تريد مفارقة، ثالثاًطلَّقها زوجها األول 

رجعي إىل رفاعة؟ ال حىت أنْ تريدين أت( :  النّيبفقال هلا  _ وكان يسمى رفاعة _ثالثاً
. )٥ ()تذوقي ُعسيلته ويذوق ُعسيلتك

                                                           
 .١٠٦٨٧: رقم، ٦/٢٤٦عبد الرزاق، ، مصنف عبد الرزاق ١
 .٩/٢٨٠، احمللَّى باآلثار، ابن حزم ٢
 .        ٩/٢١، عبد الكرمي زيدان.  املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د ٣
 .٩/٥١٥، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٢/٢٠١، ّسالم شرح بلوغ املرام، الّصنعاينُسبل ال ٤
 .٣٤١٦: رقم، ٦٧٤، صحيح مسلم: أخرجه مسلم ٥
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 :الرَّاجحالقول 
 لكلٍّ من َعْيب بالريقالتَّف خيار القائل بثبوت  رأي اجلمهورأنَّ_ واهللا أعلم_أرى  
 : أَْوىل بالصواب؛ وذلك ملا يليجنيالزَّو
 . سواء للزوج أم للزوجةَعْيبريق بالالتَّف خيار صحة كثري من اآلثار املروية يف إثبات -١
 .جنيالزَّوريق بني التَّف خيار إثبات رقة يفالتَّف ال يوجد دليل صحيح ينهض ُحجة على -٢
ستدالل  االألنَّ وأ، ا مل تثبتألنَّه هبا املخالفون للجمهور؛ استدلَّ اليت ضعف األدلة -٣

 .هبا يف غري حمله

 

 .موقف القانون

 خيارثبوت  الفقهاء من ذهب إليه مجهورخصية مبا الشَّأخذ قانون األحوال  
 :  على ما يليةثالث عشرومئة ؛ حيث نصَّت املادة جني الزَّوريق لكلٍّ من التَّف

راجع القاضي وتطلب أنْ ت هبا الدُّخول حيول دون َعْيباملة من كل الّسللمرأة ( 
 ُعنَّة وال كاجلّب؛ دون بنائه هبا حتولعلَّةيه أنَّ فريق بينها وبني زوجها إذا علمت التَّف

 . )١ () كالرتق والقرنُعيوب من الَعْيب فيها اليتواخلصا وال يسمع طلب املرأة 
 

 : على ما يليةونصَّت املادة مئة وسبع عشر
 من مانعاًاً جنسياً َعْيباج إذا وجد يف زوجته الزَّو َعقْد طلب فسخ حّقللزوج ( 

 مرضاً منفراً حبيث ال ميكن املقام معها عليه بال ضرر ومل  كالرتق والقرن أو؛الوصول إليها
 .  )٢ () أو رضي به بعده صراحة أو ضمناًالَعقْدج قد علم به قبل الزَّويكن 

                                                           
 .٣٩قانون األحوال الشَّخصيَّة، ١
 .٤١قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٢
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 املطلب الثالث
 ريقالتَّف خيار يثبت هبا اليت ُعيوبأنواع ال

 يارملثبتة خل اُعيوب يف نوع ال_َعْيبريق بالالتَّف خيارالذين أثبتوا _اختلف الفقهاء  
 :التَّايل النَّحوريق على التَّف

  
 الذي مينع حصول الوطء ِمن ِقَبل َعْيبأنَّ ال إىل )١( وأبو يوسفةذهب أبو حنيف- 
 )٣(واجلّب)٢(ُعنَّة؛ وذلك مثل الَعْيبريق بالالتَّف خيارج فقط، هو الذي َيثبت به الزَّو

 .)٤(واخلصاء
 الذي ال ميكن للمرأة املُقام َعْيبأنَّ ال إىل  ٥احلنفيَّةوذهب حممد بن احلسن من - 

  )٧( والربص)٦(اجلُذام وُعنَّةريق؛ وذلك كاجلب والالتَّف خيارمعه إال بضرر، َيثبت به 

                                                           
 .٢/٣٢٧، الكاساينبدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، ، ٥/٩٧، فتح القدير، ابن اهلُمام ١
حممد روَّاس . د.املوسوعة الفقهيَّة امليسَّرة، أ: عجز الرجل عن اجلماع بسبب عدم االنتصاب ملرض؛  ُينظر:  الُعنَّة٢

  .٢/١٤٤٠قلعه جي ،
 .١/٦٢٠حممد روَّاس قلعه جي ،. د.املوسوعة الفقهيَّة امليسَّرة، أ: قطع عضو التناسل من الذَّكر، ُينظر: اجلَّب ٣
املوسوعة : ُينظر استالل اخلصيتني أو قطعهما عند الرجل مما يؤدي إىل توقف اإلجناب وقطع النسل، : اخلصاء ٤

 .١/٨٠٧حممد روَّاس قلعه جي ،. د.الفقهيَّة امليسَّرة، أ
 .٢/٣٢٧، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٥
، ومن عالمات املرض فقُد اإلحساس باألمل وتآكل " بكتريمي لربساملايو"مرض جلدي ُمعٍد تسبِّبه جرثومة : اجلُذام ٦

على " صحة"موقع : أطراف األصابع وظهور تورُّمات صغرية بالوجه، وينتقل مبعايشة املريض لفترة طويلة، ُينظر
  .www.sehha.com: شبكة اإلنتر نت حتت عنوان

املوجودة يف قاع البشرة، مما ينتج عنه ظهور  جلسم مرض جلدي يصيب اخلاليا الصبغية يف ا:هاقالُب الربص أو  ٧
  .بقع بيضاء اللون خالية من الصبغة، وغالباً ما تكون حماطة بلون بين داكن

 أي جزء من أجزاء اجلسم، ولكن هناك بعض األماكن أكثر عرضة لإلصابة به مثل الوجه الربصيصيب   
أي إصابة (  األفراد الذين لديهم تاريخ وراثي هلذا املرض  غالباً ما يصيبص مرض الرب،والرقبة والصدر واألعضاء

على شبكة اإلنتر نت " صحة"موقع : ُينظر ، قبل بلوغ سن العشرين بهوغالباً ما تبدأ اإلصابة) أحد أفراد العائلة 
  .www.sehha.com: حتت عنوان
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 .)١(واجلنون
 َعْيب كلّ أنَّجني الزَّوريق لكال التَّف خيار الذين أثبتوا )٢(وذهب مجهور الفقهاء - 

يث عدُم حصول االستمتاع الذي هو من أهم مقاصد جني ضرراً من حالزَّويوِقع بأحد 
 .َعْيبريق بالالتَّف خيار، فله احلق يف طلب النِّكاح

عند املرأة، )٤(رن والقَ)٣(تق الرََّعْيب عند الرجل، وُعنَّة والاجلّب َعْيب: وذلك مثل 
 . عند كليهمااجلُذامواجلنون والربص و

ريق التَّف خيار؛ فقد أثبتوا احلنبليَّة هم يوبُعأكثر َمن َتوّسع من الفقهاء يف ِذكر الو 
، )٦(، واستطالق البول، والباسور)٥(خبر الفم، وخبر فرج املرأة:  كثرية منهاُعيوبب

 .وغريها)٧(والناصور
                                                           

حالة من :قل إال نادراً، وعرَّفه الطب بأنَّهاختالل العقل حبيث مينع جريان األفعال واألقوال على هنج الع: اجلنون ١
التعريفات، حممد بن علي اجلرجاين، : االغتراب واالنفصال عن الواقع واضطراب أو انعدام التَّفاعل مع اجملتمع، ُينظر

 .٢٩٨أمحد كنعان، . ، املوسوعة الطبيَّة الفقهيَّة، د٥٨م، ١٩٩٨ دار الفكر، الطبعة األوىل،
-٣/١٣٩أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري، ، ٢/٨٩، اية املقتصد، ابن ُرشد بداية اجملتهد وهن٢

 .٥/١٠٦، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ،١٤٠
املوسوعة : غطاء على فرج املرأة جبلدة مسيكة ال شق فيها، حىت تظهر املرأة وكأهنا ال فرج هلا، ُينظر: الرتق ٣

 .١/٩٣٣ حممد روَّاس قلعه جي ،. د.رة، أالفقهيَّة امليسَّ
املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري، :حلم أو عظم ينبت يف فرج املرأة مينع من دخول الذَّكر فيه، ُينظر: القَرن ٤

 .٢/٥٠٠الفّيومي،
حممد روَّاس قلعه جي . د.املوسوعة الفقهيَّة امليسَّرة، أ: الرائحة النتنة، خترج من الفم أو الفرج،  ُينظر: البخر ٥
،١/٣٤١. 
املعجم الوسيط، : مرض حيدث منه متدُّد وريدّي دوايل يف الشَّرج، حتت الغشاء املخاطي غالباً، ُينظر: الباُسور ٦

 .١/٣٦إبراهيم أنيس ورفاقه، 
تحة الشَّرج؛ متتد من داخل املستقيم إىل فتحة يف اجللد قرب ف  هو أنبوب أو فتحة شاذة:النَّاصور أو النَّاسور ٧

  األمر الذي يؤدي إىل توسخ املالبس وظهور رائحة،أو حىت كميات قليلة من الرباز وخيرج من خالهلا إفرازات
 .دائمة كريهة مستمرة وهي رائحة الرباز الذي خيرج عرب هذه الفتحة

ج حىت ركت دون عالالشَّرجي يف معظم احلاالت يكون خراجات قيحية حول الشَّرج ُت  وسبب الناسور 
،  هذه اخلراجات ناجح ملثلالكامل أو غري النشوء الناسور أو يف بعض األحيان بسبب العالج اجلراحي غري  أدت إىل
  .www.sehha.com: على شبكة اإلنتر نت حتت عنوان" صحة"موقع : ُينظر
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 .)١( متنع حصول االستمتاع املقصودُعيوبذه الأنَّ ه وعلّلوا ذلك ب 
 ال حتصل معه َعْيب كل أنَّإىل ذهب _ احلنبليَّةوهو من فقهاء _ ابن القّيم إنَّبل  
 .يارة، يوجب اخلالرَّمحاملودة و
 َينفر اآلخر منه وال حيصل به مقصود َعْيب كل أنَّوالقياس : (قال ابن القيم 
رع يف مصادره الشَّوَمن تدّبر مقاصد ....يارة واملودة، يوجب اخلالرَّمح من النِّكاح

احل، مل َيْخَف عليه رجحان هذا القول وما اشتمل عليه من مص، وموارده وعدله وحكمته
 .)٢ ()ريعةالشَّوقربه من قواعد 

 
 :الرَّاجحالقول 
 سبب أنَّ، َيلْحظ خيار املوجبة للُعيوبناظر إىل كالم الفقهاء يف بيان أنواع الإنَّ ال 

 .النِّكاح ملقصود ُعيوباختالفهم يف ذلك يعود إىل مدى معارضة هذه ال
 حيصل مبجرد الوطء، وهو ما ذهب إليه أبو النِّكاحود  مقصأنَّفمنهم من يرى - 

 املانعة للوطء، ُعيوبريق على الالتَّف خيارحنيفة وأبو يوسف، ولذلك اقتصروا يف إجياب 
 . وغريهاُعنَّةكال

 ال تِقف عند جمرد الوطء، بل ال بد من النِّكاح مقاصد أنَّأما اجلمهور فََيرون - 
فكل ، أيضاً بالنِّكاحا مقصودة ألنَّهه من لَْمس وتقبيل، حصول االستمتاع بالوطء أو غري

 .ريقالتَّف خيارما ُينفِّر من االستمتاع يوجب 
دخول غريها يف املستقبل عدم  وحصرها، ال يعين ُعيوبوقوهلم عن حتديد هذه ال 

 ُعيوبريق بتلك الالتَّفم علّلوا حصرهم إثبات ألنَّهوذلك ،  أخرىُعيوبفيما لو استجدت 
 اليت ُعيوب من حيث حصولُ االستمتاع، خبالف غريها من الالنِّكاح ُتفوِّت مقصود هاأنَّ

  . )٣(كانت سائدة

                                                                                                                                                                      
 
 .٥/١١٠، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ١
 .٥/١٦٦، ابن قيِّمزاد املعاد يف هدي خري العباد،  ٢
 .٤/٣٤١، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ٣
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ة، وكل الرَّمححتقيق املودة و_ أيضاً _النِّكاح ِمن مقاصد أنَّأما ابن القيم فإنه يرى  
 .َعْيبريق بالالتَّف خيار، يوجب ُعيوبما يعارضهما من 

ا يكون هناك حتديد ألَّترجيح ما ذهب إليه ابن القيم ب -واهللا أعلم-والذي أراه 
جني؛ من الزَّو على كلٍّ من ُعيوب إىل مدى تأثري هذه الالنَّظر، بل جيب ُعيوبلنوع من ال

 من االستمتاع وإجياد النِّكاحرر الذي َيحِرم الطرف اآلخر أهم مقاصد الضَّحيث حلوُق 
 .النسل

؛ ملا ينتج عن ذلك من )١(ريق بالعقمالتَّف خيار إثبات_ أيضاً_ومن هذا الباب أرى  
 . وهو إجياد النسلالنِّكاحضرر يف أهم مقاصد 

: عاية، فأتاه فقالالّس َبعث رجالً على أنَّه_ _فقد روي عن عمر بن اخلطاب  
   .)٢ (فأخِبرها وخيِّرها: ال،قال: قالأَخربَتها أنك عقيم ال ُيولَد لك؟ : تزّوجُت امرأة، فقال

 جة الزَّو بالعقم خاصاً بياركون إثبات اخلأنْ يكن يرى الدكتور عبد الكرمي زيدان ل 
 .)٣ (جالزَّودون 

 .موقف القانون

 بل نظر ، املوجبة للتفريقُعيوبخصية إىل عدم حتديد الالشَّذهب قانون األحوال  
 :التَّايل النَّحوإىل علتها على 

ول دون إمكانية الرجل من وطئها، كاجلب  الذي حيَعْيبريق بالالتَّفللزوجة طلب _ ١
 :  على ما يلية؛ حيث نصَّت املادة مئة وثالث عشرُعنَّةوال

                                                           
١

عدم حدوث احلمل بعد َسنة : عدم القدرة على اإلجناب، ويكون يف الرجال والنساء، ويعرَّف علميَّاً بأنَّه: الُعقم  
 املرأة وحدها، سالزوجية هبدف احلمل، وهو مشكلة ختص الزوجني معاً ولي كاملة من املعاشرة

على شبكة اإلنتر نت حتت " صحة"موقع :  ، وُينظر أيضا٧٣٣ًأمحد كنعان،. املوسوعة الطبية الفقهية، د:  ُينظر
  .www.sehha.com: عنوان

ورجاله :قال شَعْيب وعبد القادر األرنؤوط، ١٠٣٤٦: رقم، ٦/١٦٢،  مصنف عبد الرزاق:أخرجه عبد الرزاق٢
  .٥/١٦٥، املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّمهامش زاد : ُينظر، ثقات

 .٩/٣٩، عبد الكرمي زيدان.املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د ٣
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 وتطلب ،راجع القاضيأنْ ت هبا الدُّخول حيول دون َعْيباملة من كل الّسللمرأة ( 
 ،ُعنَّة وال، كاجلب، حتول دون بنائه هباعلَّةيه أنَّ فريق بينها وبني زوجها إذا علمت التَّف

 . )١ () والقرن، كالرتق،ُعيوب من الَعْيب فيها اليت وال يسمع طلب املرأة ،واخلصا
 
 أما إذا كان قابال ، غري قابل للزوالَعْيب إذا كان الريق يف احلالالتَّف للزوجة طلب _٢

 : على ما يلية؛ حيث نصَّت املادة مئة ومخس عشرَسنةج الزَّويمهل  فُعنَّة كال،للزوال
ت فإنْ كان  ُينظر،َعْيبريق لوجود الالتَّفجة القاضي، وطلبت الزَّوت إذا راجع( 

، ُعنَّةن كانت قابلة للزوال كالإريق بينهما يف احلال، والتَّف غري قابلة للزوال حيكم بعلَّةال
 .)٢( )َسنةج الزَّوميهل 
آلخر بال  الذي ال ميكن ألحدمها اإلقامة مع اَعْيبريق بالالتَّفجة طلب الزَّوللزوج و_ ٣

 على ما ة؛ حيث نصَّت املادة مئة وست عشر والرتق والزهري٣لالّس واجلُذامضرر؛ ك
 :يلي

 ومرض ال ميكن علَّةج مبتلى بالزَّوأنَّ  أو بعده الدُّخولإذا ظهر للزوجة قبل ( 
ري، أو طرأت مثل هذه ْهل، أو الزُّالّس، أو الربص، أو اجلُذاماإلقامة معه بال ضرر، ك

 .)٤( )ريقالتَّفراجع القاضي، وتطلب أنْ تمراض فلها العلل واأل
 : على ما يليةونصَّت املادة مئة وسبع عشر

 من مانعاًاً جنسياً َعْيباج إذا وجد يف زوجته الزَّو َعقْد طلب فسخ حّقللزوج ( 
الوصول إليها، كالرتق، والقرن، أو مرضاً منفراً، حبيث ال ميكن املقام معها عليه بال ضرر، 

 .  )٥( )، أو رضي به بعده صراحة، أو ضمناًالَعقْدج قد علم به قبل الزَّو يكن ومل
                                                           

 .٣٩قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ١
 .٤٠قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٢
 األوىل تصيب ىالعدو، ينتشر خالل اهلواء  تسببه جراثيم دقيقة عضوية،الزكام  مرض معدي مثل: الّسل٣

 فعندما ،فقط  بالّسل الرئويني من خالل املرضى املصابىتنتقل العدوو ،ائزين على مناعة كافيةاحلغري  األشخاص
اليت تعرف بعصويات   اجلراثيم ،وننشري  فإهنم التكلم أو البصقأو العطس أو بالّسعال يقوم األشخاص املصابون

  .www.sehha.com: على شبكة اإلنتر نت حتت عنوان" صحة"موقع : ُينظر ،الّسل يف اهلواء
 .٤٠قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٤
 .٤١قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٥
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 الرابع املطلب
 الدُّخول قبل َعْيبريق بالالتَّفشروط 

ِقسٍم اتفق الفقهاء على اعتباره، وآخَر ،  إىل قسمنيَعْيبريق بالالتَّفتنقسم شروط  
 :التَّايل النَّحواختلفوا يف اعتباره على 

 
 .َعْيبريق بالالتَّف اعتبارها حلصول على اتفق الفقهاء اليت طالشُّرو :أوالً
 . ُمطلقاًَعْيب عدم العلم حبصول ال-١

ريق إذا التَّف طالب أنَّ على الدُّخول قبل َعْيبريق بالالتَّف الذين أثبتوا )١(اتفق الفقهاء 
لَمَّا عِلم بوجود ، أو حصل منه الرضا الَعقْد قبل َعْيبكان على علٍم مسبٍق حبصول ال

 .ريقالتَّف ال حيق له املطالبة بعدها بأنَّه، ومل يعترض على ذلك، الَعقْد بعد َعْيبال
  
 مع وجود الِعلم املسبق ألحدمها النِّكاح حصول أنَّواستدل الفقهاء على ذلك  
، إذ لو كان غري )٢(دليلٌ على الرضا من الطرف اآلخر،  املوجب للتفريقَعْيببوجود ال

 ال يتم إال برضى الطرفني،كما يف البيع، الَعقْد أنَّومعلوم ، الَعقْداٍض لََما وافق على إمتام ر
 . يف املبيع ورضي به املشتري، فالعقد جائزَعْيبفإذا ُوجد 

  
حىت لو َعِلمت املرأة بعّنته : ، فقالواُعنَّة الَعْيب ُعيوب من تلك ال)٣(افعيَّةالشَّواستثىن  

 عند الرجل متفاوتة من امرأة ُعنَّةأنَّ الوعلّلوا ذلك ب، النِّكاح بعد يارلَها اخل، فَالَعقْدقبل 
 .فَُرّبما تكون امرأةٌ أَرغَب له من أخرى، فتذهب عّنته، ألخرى

 

                                                           
، ٢/٢٧٧، الدُّسوقي، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري، ٢/٣٢٥، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١

، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٤/٣٤١، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين
٨/١٩٩. 
 .املصادر الّسابقة: ُينظر ٢
 .٤/٣٤١،  احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيينُمغِني ٣
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 .موقف القانون
ريق التَّفخيارالذين أثبتوا _خصية مبا اتفق عليه الفقهاء الشَّأخذ قانون األحوال  

 َعْيب باستثناء افعيَّةالشَّ، ووافق القانون َعْيب عدم العلم املسبق بالمن اشتراط_  َعْيببال
 ةوأربع عشرحيث نصَّت املادة مئة ؛ الَعقْد علم به قبل إنْريق التَّف خيار فإنه ال يسقط ُعنَّةال

 :على ما يلي
ترضى  اليت، أو الدُّخول زوجها املانع من َعْيباج بالزَّو َعقْد تعلم قبل اليتجة الزَّو( 

طالع إنَّ اال فُعنَّة اختيارها، ما عدا الحّق املوجود، يسقط َعْيباج مع الالزَّوج بعد الزَّوب
 .)١ ()يار اخلحّقاج ال يسقط الزَّوعليها قبل 

 
 .ريق حبكم القاضيالتَّفكون أنْ ي -٢

 أمر نَّهأل ال َيتّم إال حبكم القاضي؛ َعْيبريق بالالتَّفأنَّ على _ أيضاً _)٢(اتفق الفقهاء 
 .مبين على املخاصمة، واخلصومة ال يرفعها إالّ احلاكم، فَُحكْمه يرفع اخلالف

 
 . املعترب ال ُيرجى شفاؤه أو عالجهَعْيبكون الأنْ ي -٣
 املقصودة ُعيوبوال، النِّكاح واستمراره مينع حصولَ مقاصد َعْيب دوام الألنَّ   

 .ن حيث تعذُّر الوطء أو االستمتاعريق مالتَّف علَّة تتحقق فيها اليت هي _هنا_
ريق؛ لزوال التَّف يف طلب حّق، فحينئذ ال يكون هناك َعْيبأّما إذا أمكَن عالج ال 

 .َعْيبسببه وهو ال
، فاء فورياً، بل يؤخذ برأي أهل اخلربة من أطباَء وغريهمالشَّكون أنْ يوال ُيشترط  
 .تم العالجحيتاج إىل زمن حىت ي_ كما هو معلوم _ُعيوبفبعض ال
  

                                                           
 .٣٩قانون األحوال الشَّخصيَّة، ١
، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي، ٢/٣٢٥، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٢
اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، ، ٤/٣٤٥، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٢/٣٩

 .٨/٢٠٠، املرداوي
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ريق حىت التَّف قبل َسنةة  ُيعطى مدَِّعنِّنيأنَّ الريق التَّف يار املثبتون خل)١(ولذلك اتفق الفقهاء
 .يتسىن له العالج

وقد نص ، فاءالشَّ فيها احتمال اليت ُعيوب يقال يف غريها من الُعنَّة وما يقال يف ال 
 .)٢(فاء منهاالشَّ ُيرجى يتال املرأة ُعيوبأجيل يف مجيع الت على املالكيَّة

مثل كون الرجل جمبوباً، ،  ال ميكن عالجه حبكم أهل اخلربةَعْيبأما إذا كان ال 
ريق ال حيتاج إىل إعطاء مهلة التَّف خيار أنَّ إىل )٣(ففي هذه احلال ذهب مجهور الفقهاء

جل العالج، واجملبوب طى ألهلة ُتع املألنَّ، اجلبُّللزوج، بل ُيفرَّق بينهما يف احلال إذا ثبت 
 .عضو الذي ُيقطع ال ينبت مرة أخرى الألنَّه ال ميكن عالجه، لتآِطعت الذي قُ

ويتعذّر معه ، فاء منهالشَّ يستحيل بأنَّه َيقطع أهل اخلربة َعْيب كلّ أنَّولذلك أرى  
 .الوطء أواالستمتاع، فإّنه يأخذ نفس احلكم الذي ذكره اجلمهور يف اجملبوب، واهللا أعلم

 
 .موقف القانون

 معَترب غري قابل َعْيبريق بكل التَّفخصية إىل جواز الشَّذهب قانون األحوال  
 : على ما يليةللزوال؛ حيث نصَّت املادة مئة ومخس عشر

ت فإنْ كان :نظر ُي،َعْيبريق لوجود الالتَّفجة القاضي وطلبت الزَّوإذا راجعت ( 
 ميهل ُعنَّةن كانت قابلة للزوال كالإ و،يق بينهما يف احلالرالتَّف غري قابلة للزوال حيكم بعلَّةال

 .)٤ ()َسنةج الزَّو

                                                           
، اُألم، الشَّافعي، ٢/٣٨، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي، ٥/١٠٠، املبسوط، الّسرخسي ١
 .٧/١٥٢، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٨/٢٧٩
 .٢/٤٧٦، ُبلغة الّسالك ألقرب املسالك، الصَّاوي ٢
ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ ، ٥/١٤٧، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٥/١٠٣، املبسوط، الّسرخسي ٣

 .٧/١٥٦، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٤/٣٤٢، املنهاج، الشِّربيين
  .٤٠قانون األحوال الشَّخصيَّة،٤
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 .َعْيبريق بالالتَّف اختلف الفقهاء يف اعتبارها حلصول اليت طالشُّرو: ثانياً
 
 .ريق على الفورالتَّف املطالبة ب-١

ريق التَّفة بهل جيب عليه املطالب، َعْيب بوجود الالَعقْدجني بعد الزَّوفلو عِلم أحد  
 .راخي؟التمر على  األأنَّعلى الفور أم 

كون على الفور من أنْ ت جيب َعْيبريق للالتَّفطالبة بأنَّ املإىل )١(افعيَّةالشَّذهب - 
 .َعْيبحني العلم بوجود ال

ريق على الفور، بل هي على التَّف ال ُتشترط املطالبة بأنَّهإىل )٢(وذهب اجلمهور- 
رر حاصالً وموجوداً الضَّرر، وما دام الضَّ ثبت لدفع يارأنَّ اخل لذلك ااستدلُّوو، راخيالت

 .ررالضَّ املطالبة ال ينتهي إال بانتهاء سببه وهو حّقفإنّ ، ومل َيرض به الطرف اآلخر
 

 .موقف القانون
خصية مبا ذهب إليه مجهور الفقهاء من عدم اشتراط الشَّأخذ قانون األحوال  

 :؛ حيث نصَّت املادة مئة وإحدى وعشرون على ما يليعيبلالفوريَّة للتفريق با
ر الدعوى أو تتركها مدة بعد ؤّخأنْ ت يار اخلحّق تعطيها اليتللزوجة يف األحوال ( 
 .  )٣ ()إقامتها

 
 
 . َعْيبريق من الالتَّف سالمة طالب -٢
كأن _تلفني يف اجلنس ني خمَعْيبجني إذا أصيبا بالزَّوأنَّ  على )١( ء اتفق مجهور الفقها:أوالً_

 كلٍّ منهما باملطالبة حّقفال ينتفي _ جة بالربصالزَّو وأصيبت اجلُذامج بالزَّوأصيب 
 .ريقالتَّفب

                                                           
 .٤/٣٤٢، هاج، الشِّربيينُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املن ١
 .٧/١٤٣، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٣/٤٩٩، ابن عابدين، ردُّ احملتار على الدُّر املختار ٢
 .٤٢قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٣
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جني، ال مينع الزَّو عند َعْيب احتاد جنس الأنَّإىل _ أيضاً _)٢( وذهب مجهور الفقهاء:ثانياً_
نسان َيعاف ِمن غريه ما ال نَّ اإلبب عند كل منهما، وألالّسريق؛ لوجود التَّف املطالبة بحّق
 .  من نفسهفيعا

جني إذا كانا الزَّوأنَّ إىل ، )٤( يف رواية أخرىاحلنبليَّة، و)٣( يف روايةافعيَّةالشَّوذهب  
 حّقفإنّ ذلك مينع _ كأنْ كانا أبرصني أو أجذمني_ من نفس اجلنس؛َعْيبمصاَبْين ب
ريق، فال حيق التَّفمتساويان يف املطالبة ب_ ل هذه احلالةيف مث_ثنني  االألنَّريق؛ التَّفاملطالبة ب

 . هالتألحدمها مطالبة اآلخر بإزالة ما مل يستطْع إز
جني، مينع الزَّو عند َعْيب احتاد جنس الأنَّ )٥( يف بعض الرواياتاملالكيَّة وُنقل عن - 
 دفع املهر ملن يظنها رجل الألنَّريق يف جانب املرأة دون الرجل؛ وذلك التَّف املطالبة بحّق
 .ساملة

 
 الذي َيمنع حصول َعْيب، ال)٨(احلنبليَّة، و)٧( يف روايةافعيَّةالشَّ، و)٦(احلنفيَّة استثىن :ثالثاً_

ففي هذه احلال ال حيق ألحدمها املطالبة ، كون الرجل جمبوباً واملرأة رتقاَءأنْ يالوطء؛ ك
ما، فالذي منع اجملبوَب من الوطء هو وذلك حلصول املانع عند كل واحد منه، ريقالتَّفب

 .وطأ كوُنها رتقاءأنْ توالذي منع املرأة ، اجلبُّ
                                                                                                                                                                      

، ربيينُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّ، ٢/٢٧٧، الدُّسوقي، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري ١
 .٥/١١١، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٤/٣٤١
، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين، ٢/٣٨، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي ٢
 .٥/١١١، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، ٤/٣٤١
 .٤/٣٤١، ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ُمغِني احملتاج إىل معاين  ٣
 .١٤٢/ ٧، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٤
 .٢/٢٧٧، الدُّسوقي، حاشية الدُّسوقي على الشَّرح الكبري ٥
 .٥/١٠٤، املبسوط، الّسرخسي ٦
،  املنهاج، الشِّربيينُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ، ٣/١٧٦، أسىن املطالب شرح رْوض الطَّالب، زكريَّا األنصاري ٧
٤/٣٤١. 
 .٨/١٩٩، اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف، املرداوي، ٥/١١، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ٨
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 .موقف القانون
 َعْيبريق بالالتَّف خيارجة ال يثبت هلا الزَّوأنَّ خصية إىل الشَّذهب  قانون األحوال  

 طبيعياً؛  هبا دخوالًالدُّخولج من الزَّو حيول دون متكني َعْيبإال إذا كانت ساملة من كل 
 : على ما يليةحيث نصَّت املادة مئة وثالث عشر

راجع القاضي، وتطلب أنْ ت هبا الدُّخول حيول دون َعْيباملة من كل الّسللمرأة ( 
، ُعنَّة حتول دون بنائه هبا، كاجلب، والعلَّةيه أنَّ فريق بينها وبني زوجها إذا علمت التَّف

 .  )١ ()، كالرتق والقرنُعيوب من الَعْيبا  فيهاليتواخلصا، وال يسمع طلب املرأة 
 

                                                           
 .٤٢قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ١
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 املطلب اخلامس
  على املهرَعْيبريق بالالتَّفأثر 

رأة إنَّ امل، فالدُّخول إذا حصل قبل َعْيبريق بالالتَّفأنَّ  على )١(اتفق مجهور الفقهاء- 
 ،جةالزَّو أم جالزَّو يف َعْيبريق بسبب التَّف، سواء كان الُْمتعةال جيب هلا شيٌء من املهر أو 

  يف ذلك،حّقة، فقد دلَّست عليه وليس هلا بعِي إذا كانت هي املأنَّهوعلّلوا ذلك  
اختارت الفراق سقط حقها فإذا ، ، فهي ُمخيَّرة بني البقاء أو الفراقبِعيوإذا كان هو امل

 .)٢ (يف املهر
، الدُّخول قبل  الرجل، إذا حصلَعْيبريق بالتَّفأنَّ  فذهبوا إىل )٣(احلنفيَّةأما - 

 .  إذا مل يكن املهر مسمىالُْمتعةأو ، فَِللمرأة نصف املهر املسمى
 

 .موقف القانون
 َعْيبريق بالالتَّفأنَّ خصية مبا ذهب إليه مجهور الفقهاء من الشَّأخذ قانون األحوال  

ريق التَّفان ، سواء كالُْمتعةرأة ال جيب هلا شيٌء من املهر أو إنَّ امل، فالدُّخولإذا حصل قبل 
 :اسعة واألربعون على ما يليالتجة؛ حيث نصَّت املادة الزَّوج أم الزَّو يف َعْيببسبب 
ج، أو الزَّو يف علَّة، أوَعْيبجة بسبب وجود الزَّوإذا وقع االفتراق بطلب من ( 

 الصَّحيحةواخللوة  الدُّخولريق بسبب عدم الكفاءة، وكان ذلك قبل التَّفطلب الويل 
 . )٤ ()هر كلهيسقط امل

 :اسعة واألربعون على ما يليالتونصَّت املادة 
  يف علَّة أو لَعْيبج لالزَّو بطلب من الَعقْدجة يف املهر إذا فسخ الزَّو حّقيسقط ( 
 . )٥( )رجع عليها مبا دفع من املهرأنْ يجة قبل الوطء وللزوج الزَّو

                                                           
ُمغِني ، ٧/٣٥٠، تميحتفة احملتاج بشرح املنهاج، اهلي، ٢/٣٨، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي ١

 .٤/٣٤١، احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين
 .٤/٣٤١، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ٢
 .٢/٣٢٦ ،بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٣
 .٢٣ قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٤
 .٢٤ قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٥
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 .ينالدِّ احلاصلة باختالف الفُرقةأحكام 

 :وفيه مخسة مطالب
 .      : املطلب األول

 .   :  املطلب الثاني

 .   : املطلب الثالث

 .     : املطلب الرابع

 .       :املطلب اخلامس
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 املطلب األول
 الفُرقة الذي تكون به الدِّيناملقصود باختالف 

 
 بني الرجل واملرأة مانع من موانع الدِّين اختالف أنَّ ال خالف يف أنَّهاتفق الفقهاء :أوالً_

  àM≈oΨ: املؤقتة، واسُتثين من ذلك الكتابية بنص الكتاب،قال تعاىلالنِّكاح |Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ 

t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ öΝä3Î=ö6s% !#sŒ Î) £èδθ ßϑ çF÷s?#u £èδu‘θ ã_ é& tÏΨ ÅÁ øt èΧ u ö xî 

tÅs Ï≈ |¡ãΒ Ÿωuρ ü“ É‹Ï‚ −G ãΒ 5β#y‰÷{ r&  )١(. 

 
جان معاً، فال خالف يف إبقائهما على الزَّو إذا أَسلم أنَّه_ أيضاً_ اتفق الفقهاء :ثانياً_

؛ كوجود رضاع حمرِّم أو نسب أو شرعاً النِّكاحهما، إال إذا ُوِجد  سبب مينع بقاء نكاح
  .)٢ (غريه

 
ال ُيفرَّق _ جة كتابيةالزَّووكانت _ج الزَّو إذا أسلم أنَّه كما اتفق الفقهاء على :ثالثاً_

 .)٣ (اج املسلم من كتابية جائز زوألنَّ صحيحاً؛ النِّكاحبينهما ويبقى 
، وكذلك لو أسلم الفُرقةجة دون زوجها يوجب الزَّو إسالم أنَّاتفقوا على  و:رابعاً_
 .أيضاً الفُرقةوجبت _ غري الكتابية_ج دون زوجته الزَّو

؛ الدُّخول إىل ما قبل الَعقْد لو حصل اختالف للدين من بعد إجراء        ومن ذلك ما
 كانا دين بينهما؛ كإسالم أحدمها إنْ يطرأ اختالف بالمثَّ بني رجل وامرأة، الَعقْدتّم أنْ يك

 الفُرقة كانا مسلمني، ويبقى هنا الكالم على حتديد سبب كافرين أو ِردَّة أحدمها إنْ
 .ونوعها، سواء بإسالم أحدمها أم ِردَّته، وهو ما سأحبثه هنا

                                                           
 .٥:ورة املائدة، آيةس ١
احمللَّى باآلثار، ، ٧/١١٧، ، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة٥/١٣٧، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق ٢

 .٥/٣٦٨، ابن حزم
، ، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي٢/٢٣٦بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين،  ٣
 .٩/٣٢٩، احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٢/٢٦
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 املطلب الثاين
 جنيالزَّو بإسالم أحد الفُرقة

 
 .جنيالزَّو بإسالم أحد الفُرقةسبب : أوالً

جني، هل هو اإلسالم نفسه أم الزَّو بإسالم أحد الفُرقةاختلف الفقهاء يف سبب  
 . باإلسالمالدُّخولرفض اآلخر 

 الفُرقةأنَّ ، أم الفُرقةجني حتصل الزَّوهل مبجرد إسالم أحد :  وبعبارة أخرى 
 خولالدُّ إال إذا رفض الفُرقةتتوقف على موقف الطرف اآلخر من اإلسالم؟ حبيث ال تقع 

 .باإلسالم
 

 :جني إىل قولنيالزَّو بإسالم أحد الفُرقةاختلف الفقهاء يف سبب  
جني؛ فبمجرد الزَّو هو إسالم أحد الدُّخول قبل الفُرقة سبب وقوع إنَّ: القول األول

 . حاالًالفُرقةإسالم أحدمها حتصل 
 .)٤(الظّاهريَّة،و)٣(ليَّةاحلنب،و)٢(افعيَّةالشَّ،و)١(املالكيَّة:وإليه ذهب مجهور الفقهاء ِمن 

 ال حتصل مبجرد اإلسالم، بل ال بدَّ من عرضه الدُّخول قبل الفُرقةإنَّ : القول الثاين
 .الفُرقةعلى الطرف اآلخر، فإنْ رفض وقعت 

 .)٦(وابن القيم ،)٥(احلنفيَّةوإليه ذهب   
 
 
 

                                                           
 .٥/١٣٧، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٣/٢٢٨، شرح خمتصر خليل، اخلُرشي ١
 .٦/٢٩٥، هناية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج، الرَّملي ٢
 .٧/١١٦، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٣
 .٥/٣٦٨،  احمللَّى باآلثار، ابن حزم ٤
 .٢/٣٣٦، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٣/٤١٩، فتح القدير، ابن اهلُمام ٥
 .٥/١٢٢، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم ٦
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 ٢٨٣

 .أدلة أصحاب القول األول
جني بالقرآن الزَّوتقع مبجرد إسالم أحد  الفُرقةأنَّ  مجهور الفقهاء على استدلَّ 
 :الكرمي
 Ÿωuρ (#θ: قال تعاىل -١ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù#uθ s3ø9$# )١(. 

 Ÿωuρ (#θ:وقال تعاىل_٢  ßs Å3Ζ s? ÏM≈x.Î ô³ßϑ ø9$# 4 ®Lym £ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒV{ uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ•Β × ö yz ÏiΒ 

7π x.Î ô³•Β öθ s9uρ öΝä3÷G t6yf ôãr& 3 Ÿωuρ (#θ ßs Å3Ζ è? tÏ.Î ô³ßϑ ø9$# 4 ®Lym (#θ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 4 Ó‰ö7 yès9uρ íÏΒ÷σ•Β × ö yz 

ÏiΒ 78Î ô³•Β öθ s9uρ öΝä3t6yf ôãr& 3 y7 Í× ¯≈ s9'ρé& tβθ ããô‰tƒ ’n< Î) Í‘$̈Ζ9 $# ( ª!$#uρ (#þθ ããô‰tƒ ’n< Î) Ïπ ¨Ψ yf ø9$# 

Íο tÏøóyϑ ø9$# uρ Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ ( ß Îit7 ãƒuρ  Ïµ ÏG≈tƒ#u Ä¨$̈Ψ=Ï9 öΝßγ¯=yès9 t βρ ã©.x‹tG tƒ ∩⊄⊄⊇∪  )٢( . 
 

 : وجه االستدالل
،وأما اآلية )٣(جالزَّوجة الكافرة بعد إسالم الزَّووىل هنت عن إمساك ية اُألأنَّ اآل 

 . ال جيوز نكاح املشركة وإنكاح املشركأنَّه على دلَّتالثانية فقد 
 على هذه النِّكاحجني بقي اآلخُر مشركاً، وبذلك ال جيوز بقاء الزَّووبإسالم أحد  
 .الصورة
 هبذه الصورة، فِمن باب أَْوىل منع إدامته، وفسخه من النِّكاح حيرم ابتداء أنَّهفبما  

 .الدِّينحني اختالف 

                                                           
 .١٠:سورة التحرمي، آية ١
 .٢٢١: سورة البقرة، آية ٢
 .٤/١٩٦، أحكام القرآن، ابن العريب ٣
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 ٢٨٤

 .أدلة أصحاب القول الثاين
،  جمّرد اإلسالم ال يكون سبباً موجباً للتفريقأنَّ ملا ذهبوا إليه من احلنفيَّة استدلَّ 

 . واملعقولالصَّحابةآثار  و النَّبويَّةالسُّنَّةب
 
 : النَّبويَّةالسُّنَّة: أوالً
ابنته زينب على أيب العاص بن _  _النّيبردَّ : (قال_ _ ما رواه ابن عباس -١

 .)١() األول، ومل ُيحِدث نكاحاًبالنِّكاحبعد ِستِّ سنني ، الربيع
 

  :وجه االستدالل
 . جديدَعقْدلذي أسلم بعدها دون رد ابنته زينب إىل زوجها ا_  _أنَّ النّيب     

  
 :الصَّحابةآثار : ثانياً

 رجالً نصرانياً من بين َتغِلب أسلمت أنَّ،  أمهها ما روي عن عمر بن اخلطاب و 
مل أَدْع هذا إال : أسلمَت وإال فّرقُت بينكما، فقال له : امرأُته، فرفعْت إىل عمر، فقال له

 .)٢(ففرَّق عمر بينهما، ى ُبضع امرأةأسلم عل نَّهإ: قولواأنْ ياستحياء من العرب 
 
 :املعقول: ثالثاً

بب يف الّسسالم أصبح هو أنَّ اإل باإلسالم نفسه، يعين الفُرقةقول بوقوع إنَّ ال 
اإلسالم يعصم بل ، جعل سبباً يف إبطال األعمالأنْ ُي، واإلسالم ال جيوز النِّكاحإبطال 

 .)٣(األعمال من البطالن

                                                           
، ٢٢٤٠: رقم، ٢٢٤٠، سنن أيب داود، ، وأبو داود١١٤٣: رقم، ٢٧١، ذي سنن الترم:أخرجه الترمذي ١

 .صحيح: قال األلباين، واللفظ للترمذي
  .٣/٢٥٩، شرح معاين اآلثار، الطَّحاوي ٢
 .٣/٤١٩، فتح القدير، ابن اهلُمام ٣
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 ٢٨٥

 رجيحلتااملناقشة و
 .احلنفيَّةاعتراض اجلمهور على أدلة : أوالً
 حديث ابن عباس ضعيف؛ فِمن رواته داود بن احلصني عن عكرمة، وداود ال إنَّ -١

 .)١ ()داود بن احلصني ثقة إالّ يف عكرمة(:قال احلافظ ابن حجر، ُتقبل روايته عن عكرمة
ردَّ ابنته زينب _  _لنّيبأنَّ اومما يزيد يف ضعف احلديث ما جاء يف رواية أخرى  

 رسول أنَّ : عن أبيه عن جدهَعْيبفقد روى عمرو بن ش، على أيب العاص بنكاح جديد
 .)٢ (ردَّ  ابنته زينب على أيب العاص بن الربيع مبهر جديد ونكاح جديد_ _اهللا 
 

 :وجياب عنه من وجهني
ديث يثبتون صحته  أكثر أهل احلأنَّ القول بضعف احلديث غري صحيح، بل الثابت -أ

 .)٣()هذا حديث ليس بإسناده بأس: (مذيرالتكالبخاري واحلاكم، وقال عنه 
، ، فإن أكثر أهل العلم يقولون بتضعيفهَعْيب أما ما ذكروه من حديث عمرو بن ش-ب

 إنِّما، وَعْيبفِمن رواته حجاج بن أْرطَاة، وهو مدلِّس، ومل يثبت مساُعه من عمرو بن ش
 .)٤(أيضاًي وهو ضعيف رزمنقله عن الَع

: قال_ رمذي حول مقارنته للحديثنيالتعن _ويكفي يف هذا كله ما نقله البيهقي  
حديث ابن عباس :  عنه البخاري، فقاللتأس:  قالأنَّهرمذي التَبلَغين عن أيب عيسى (

 .)٥()َعْيبأصّح يف الباب من حديث عمرو بن ش
 
 

                                                           
  .١/١٩٨ابن حجر، ، تقريب التهذيب١
: هذا حديث يف إسناده مقال، وقال األلباين: مذي، قال التر١٢٤٢:رقم ،٢٧١  سنن الترمذي،:أخرجه الترمذي٢

  .ضعيف
 .٤/٢٩٦، حتفة األحوذي بشرح اجلامع الترمذي، املباركفوري ٣
 .٤/٢٩٦، حتفة األحوذي بشرح اجلامع الترمذي، املباركفوري ٤
 .٧/١٨٨البيهقي، ، سنن البيهقي الكربى ٥
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 ٢٨٦

 ؛" األولبالنِّكاحردَّها  "أنَّ النّيببن عباس من ولو سلّمنا بصحة احلديث، فإنّ ما رواه ا-٢
 أي مل يِزد على ذلك ؛ومل ُيحِدث نكاحاً: ومعىن قوله،  األولالنِّكاحأي بنفس شروط 

  .)١(مع أَْوىل من إلغاء أحدمها اجلألنَّوهذا من باب اجلمع بني احلديثني؛ ، شيئاً
  :وجياب عنه

مع ال يكون إال بني دليلني  اجلألنَّا؛ ال جيوز القول باجلمع بني احلديثني هن 
 . تعذُّر ترجيح أحدمها على اآلخرمع متساويني يف القوة 

 .وقد تبيَّن ضعف احلديث املعاِرض حلديث ابن عباس 
 
 Ÿωuρ (#θ: ديث منسوخ بقوله تعاىلإنَّ احل -٣ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù#uθ s3ø9$# )فإسالم  ،)٢

 .)٣(ركالشَّ مع وجود النِّكاح ُتحرِّم اليتاآلية أيب العاص كان قبل نزول هذه 
 

 :وأجيب عنه
 إسالم أيب العاص كان أنَّرية الّسثابت عند أهل  الألنَّبأنّ ادعاء النسخ ال يصح؛   

 .)٤ (زمن احلديبية، أي بعد نزول اآلية
 ية عامة وميكن ختصيصها اآلألنَّولو سلَّمنا بذلك، فال داللة لآلية على املطلوب؛  

 . أََبىمثَِّبَمن ُعرض عليه اإلسالم 
 

                                                           
 .٩/٤٥٢، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر ١
 .١٠:رمي، آيةسورة التح ٢
 .٩/٤٥٢، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٥/٣٧٢، احمللَّى باآلثار، ابن حزم ٣

 .٩/٤٥٢، فتح الباري بشرح البخاري، ابن حجر، ٥/١٢٤، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّم ٤ 
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 ٢٨٧

أنَّ  قد وَردت آثار أخرى تدل على أنَّه الصَّحابة اعُترض على اآلثار املروية عن -٤
 .جني حصل مبجرد إسالم أحدمهاالزَّوريق بني التَّف

 جّده وجّدته أنَّمسعُت من يزيد بن علْقمة : يباين، قالالشَّفقد روى أبو إسحق  
 .)١( بينهما __فأسلمْت جّدته، ففّرق عمر بن اخلطاب  ،كانا نصرانيني

 
 :وأجيب عنه من وجهني

 جمرد اإلسالم ال يكون أنَّثابت والصحيح من هذه اآلثار هو ما دل على إنَّ ال -١
 .)٢(ريقالتَّفسبباً يف 

 قد متّ عرض بأنَّهجني الزَّوريق بإسالم أحد التَّف ذُكر فيها اليتميكن محل الروايات  -٢
 .  الم على اآلخر، لكّن الراوي مل يذكر ذلكاإلس

                                                           
 .٥/٣٧١، احمللَّى باآلثار، ابن حزم ١
 .١٢٨/ ٥، مزاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيِّ ٢
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 ٢٨٨

 . على اجلمهوراحلنفيَّةاعتراض : ثانياً
 هبا نصوص عامة ال تدل استدلُّوا اليتيات أنَّ اآلوُيعترض على استدالل اجلمهور ب 

صيل يف املسألة، وهنا جتد التَّففلَزم ، جني مبجرد اإلسالمالزَّو بني الفُرقةصراحة على وقوع 
جني الزَّو مت فسخ نكاح أحد أنَّه  من بعدهالصَّحابةو_  _النّيب يثبت ِمن فعل  ملأنَّه

 ُيعَرض اإلسالم على الطرف اآلخر، فإن أَبى، فُرِّق أنَّهمبجرد إسالم أحدمها، بل الثابت 
 . بينهما

 
 :الرَّاجحالقول 
أنَّ  القيم ِمن  وابناحلنفيَّة يف املسألة ما ذهب إليه الرَّاجحأنَّ _ واهللا أعلم_أرى  

 :ريق ال يقع إال بعد عرض اإلسالم؛ ملا يليالتَّف
 . أوردها اخلصماليت وإجابتهم عن معظم الردود احلنفيَّة قوة أدلة -١
 مبجرد اإلسالم، إنْ صّحت فيمكن محلها على الفُرقة على دلَّت اليتثار إنَّ اآل -٢ 

 .كون إال بعد إباء اإلسالم ُمفصِّلة ِلَما أُِمجل ال تالفُرقةأنَّ  على دلَّت اليتاإلمجال، واآلثار 
ومما يدعم هذا الرأي ما رواه البخاري يف صحيحه عن احلسن وقتادة، أّنهما قاال  

 .)١ ( اآلخر، بانت، ال سبيل له عليهاإذا سبق أحدمها صاحبه، وأىب: يف جموسّيني
   

 َعرض اإلسالم على ؤخذ بعني االعتبار أالّ َيطول زمنأنْ ي_ أيضاً_ولكن أرى  
الطرف اآلخر؛ فمىت َسمحت الفرصة بعرض اإلسالم على الطرف اآلخر، فال تأخري يف 

 طول املدة إضرراً  يفألنَّ عندها، وذلك النِّكاحفإنْ حصل الرفض، ُحِكم بفسخ ، ذلك
 .أيضاً مما ُيحتاط له النِّكاحبأحد الطرفني، وعقد 

ولكْن مع هذا فينبغي أنْ : ( يدان؛ حيث قال وهذا ما أّيده الدكتور عبد الكرمي ز 
 .)٢ ()ج اآلخرالزَّوجني وبني عرض اإلسالم على الزَّوال تطول املدة بني إسالم أحد 

                                                           
 . ٤/١٧٠٢ ،صحيح البخاري: أخرجه البخاري١
 .٩/١٠٣، عبد الكرمي زيدان.املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د ٢
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 ٢٨٩

 موقف القانون
 ال تقع إال الفُرقةأنَّ  من احلنفيَّةخصية األردين مباذهب إليه الشَّأخذ قانون األْحوال  

 :ت املادة إحدى ومخسون على ما يليجني اإلسالم؛ حيث نصَّالزَّوبإباء أحد 
حكماً هي سمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو جيب نصف املهر املاليت الفُرقة( 
يالء واللعان  باإلالفُرقةج سواء كانت طالقاً أو فسخاً كالزَّو جاءت من قبل اليت الفُرقة
 .)١ () حرمة املصاهرة إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجبوبإبائه اإلسالم الرِّدة وُعنَّةوال
 

 :مسون على ما يلياخلونصَّت املادة الثانية و
 إذا إبائها اإلسالمهتا أو ّدجة كِرالزَّو من قبل الفُرقةيسقط املهر كله إذا جاءت ( 

 أو بفعلها ما يوجب حرمة املصاهرة بفرع زوجها أو ،سلم زوجها وكانت غري كتابيةأ
 . )٢( )ن قبضت شيئاً من املهر تردهإ و،بأصله

 . ال تكون مبجرد اإلسالم بل بإبائهجنيالزَّو بني الفُرقةأنَّ فالقانون نص على  
 

                                                           
 .٢٤قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ١
 .٢٤قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٢
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 ٢٩٠

 .جنيالزَّو بإسالم أحد الفُرقةنوع :ثانياً
 * جةالزَّوج أو الزَّوكون سببها أنْ يجني إما الزَّو بإسالم أحد الفُرقة 
 يف الفُرقةأنَّ  يف )١(، فال خالف بني الفقهاءجةالزَّو بسبب الفُرقةفإذا كانت _أ 

لفظَ الّت ال َيملك الطَّالقنَّ وأل، الدِّينا فرقة سببها اختالف ألنَّهذلك فرقةُ فسخ ال طالق؛ 
 ال دخل للزوج هبا، وكلّ فرقة بغري سبب من _هنا_ احلاصلة الفُرقةج، والزَّوبه إالّ 
  .)٢ (ج تكون فسخاًالزَّو

  :جالزَّو بسبب الفُرقةأما إذا كانت _ب 
، )٦(الظّاهريَّة ،و)٥(احلنبليَّة،و)٤(افعيَّةالشَّ و)٣(املالكيَّة: فقد ذهب مجهور الفقهاء ِمن- 

 يشترك فيه الفُرقة سبب ألنَّوذلك ، أيضاً فرقة فسخ أنَّها  إىل )٧(احلنفيَّةوأبو يوسف من 
م من أحدمها كون بإسالم أحدمها عند اجلمهور، أو إباء اإلسالأنْ يفهو إما ، جان معاًالزَّو
 .احلنفيَّةعند 

 مع كل الفُرقةكون نوع أنْ ي مشَترك بينهما، فيجب الفُرقة سبب أنَّ وما دام  
 .)٨ (منهما واحداً، وهو الفسخ

 
  

                                                           
 .املقصود بسبب الزَّوجة أو الزَّوج أي بسبب إسالم اآلخر منهما أو إبائه* 
هناية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج، ، ٣/٢٢٨، شرح خمتصر خليل، اخلُرشي، ٣/٤١٩، فتح القدير، ابن اهلُمام ١ 

 .٥/٣٦٨، احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٧/١١٧، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٦/٢٩٥، الرَّملي
 .٧/١١٧، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٢/٣٣٧، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٢
 .٣/٦٣٦، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، عليش، ٥/١٣٧، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق ٣
 .٦/٢٩٥، هناية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج، الرَّملي٤
 .٧/١١٧، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٥
 .٥/٣٦٨، ثار، ابن حزماحمللَّى باآل ٦
 .٣/٤٢٠، فتح القدير، ابن اهلُمام ٧
 .٢/٣٣٧، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٣/٤٢٠، فتح القدير، ابن اهلُمام ٨
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، جالزَّو فرقة طالق إذا كانت بسبب أنَّهاأما أبو حنيفة وحممد، فقد استدلّا على - 
قاضي ينوب عنه إنَّ ال فالطَّالق لذلك، وإنْ أَبى ج، فهو املالكالزَّوريق التَّفصل يف أنَّ األب

 .)١ (يف ذلك

                                                           
 .٢/٣٣٧، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٣/٤٢٠، فتح القدير، ابن اهلُمام ١
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 املطلب الثالث
 جنيالزَّو أحد )١( بِردَّةالفُرقة

 . جنيالزَّو بِردَّة أحد الفُرقةسبب :أوالً
وجب ي، الدُّخولجني قبل الزَّو من أحد الرِّدة وقوع أنَّ على )٢(اتفق الفقهاء  
 وال ُينتظر حلني عودة الرِّدة تنتهي مبجرد الزَّوجيَّةعالقة  الأنَّأي ،  حاالًالفُرقةحصول 

 . بسبب إسالم أحدمهاالفُرقةاآلخر إىل اإلسالم، خبالف 
 

 به سابقاً من استدلُّوا بنفس ما الرِّدة مبجرد الفُرقةواستدل الفقهاء على حصول  
 . باإلسالمالفُرقةأدلة على حصول 

 جني،الزَّو بإسالم أحد الفُرقةر يف سبب  خالفوا اجلمهوأنَّ احلنفيَّةومع   
 :)٣( بِردَّة أحدمها؛ وذلك ملا يليالفُرقةيف سبب _ هنا_إال أهنم اتفقوا مع اجلمهور 

والنِّكاح ،  منافية للعصمة، موجبة للعقوبة، خبالف اإلسالم الذي ُيعترب عاصماًالرِّدةإنَّ -١
 .ال ميكن بقاؤه مع زوال العصمة

 .للنِّكاحوامليت ال يكون حملّاً ، الزَّوجيَّةرتلة املوت، وباملوت تنتهي  مبالرِّدةإنَّ -٢

                                                           
حممد روَّاس قلعه . د.املوسوعة الفقهيَّة امليسَّرة، أ: ، ُينظر) باعتقاد أو قول أو عملاخلروج عن اإلسالم: (الردة ١

 .١/٩٤٥جي ،
/ ٦، اُألم، الشَّافعي، ٢/٢٥، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي ،٣/٤٢٨، فتح القدير، ابن اهلُمام٢

 .٩/٣٢٩، احمللَّى باآلثار، ابن حزم، ٦/١٧٣، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ١٧٣
 .٢/٣٣٧، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين، ٣/٤٢٨، فتح القدير، ابن اهلُمام ٣
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 .جنيالزَّو بِردَّة أحد الفُرقةنوع :ثانياً

 بإسالم الفُرقةهي ك_جني الزَّو بِردَّة أحد الفُرقةأنَّ  على )١(اتفق مجهور الفقهاء 
بب وهو الّسني تشتركان بنفس  ِكال الفُرقتألنَُّتعترب فسخاً ال طالقاً؛ _ أحدمها أو إبائه

 .ج أو َمن ينوب عنهالزَّو ال يكون إالّ من الطَّالقو، الدِّيناختالف 
 

جني ُتعترب الزَّو بِردَّة أحد الفُرقةأنَّ  يف املشهور من مذهبهم إىل املالكيَّةوذهب  
م أحد  أمٌر طارئ على نكاٍح صحيح، خبالف إسالالرِّدةأنَّ وعلّلوا ذلك ، طالقاً ال فسخاً

قه على اعتبار ما كان من واملرتد قبل ردته هو مسلم، واملسلم يصحُّ طال، جنيالزَّو
 .)٢(إسالمه

 
 بإباء الرجل اإلسالم ُتعترب طالقاً، إال الفُرقة أنَّ أبا حنيفة مع قوله أنَّبقي أنْ أذكر  

 .ال طالقاًفسخاً _ جةالزَّوج أم الزَّوسواء بِردَّة  _الرِّدة بالفُرقة اعترب أنَّه
 بإباء اإلسالم وإنْ كانت بسبب الفُرقة ختتلف عن الرِّدة بالفُرقة أنَّ وعلّل ذلك  
 يقطع الرجل صلته باإلسالم الرِّدةفب،  باملوتالفُرقة كالرِّدة بالفُرقة ألنَّوذلك ، جالزَّو

  .)٣ (وال يكون له سلطان على مسلم غريهمتاماً، 

                                                           
، ٧/١٣٣، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ١٧٣/ ٦، اُألم، الشَّافعي، ٣/٤٢٨، فتح القدير، ابن اهلُمام ١

 .٩/٣٢٩ ،احمللَّى باآلثار، ابن حزم
 .٢/٢٥، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي ٢
 .٢/٣٣٧، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٣
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 املطلب الرابع
  طالقاً أو فسخاًرقةالفُأثر اعتبار 

 
 فسخاً أم طالقاً، يؤثر الدُّخول قبل الدِّين باختالف الفُرقةختالف يف اعتبار إنَّ اال 

 . ميلكها الرجلاليتيف عدد الطلقات 
 ميلكها الرجل اليتطلْقات  الأنَّ طالقاً، فهذا يعين الدِّين باختالف الفُرقةفَمِن اعترب  

 .عود إليها، فإنه يعود مع احتساب طلقة عليه يأنْفإذا أراد ، نقصت طلْقة واحدة
أما من اعتربها فسخاً، فيبقى عدد الطلْقات كما هو دون ُنقصان، فإن عاد إليها،  

 .)١ (ه يعود دون احتساب أي من الطلقاتفإن
 

 .خلُّص من زوجهاالتارتداد املرأة بقصد 
 قصدت بردهتا أنَّهارأة إذا ثبت أنَّ امل إىل )٢( يف بعض أقواهلماملالكيَّة واحلنفيَّةذهب 

فتبقى على ، بنقيض قصدها_ حينئذ_عوملت ، رع للتخلص من زوجهاالشَّاالحتيال على 
من استعجل شيئاً قبل : (رعيةالشَّ ِعدَّةعصمته وُتمنع من حتقيق ما أرادت، انطالقاً من القا
. )٣ ()أوانه، عوقب حبرمانه

                                                           
 .٦/٢٩٥، هناية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج، الرَّملي، ٣/٤٢٦، العناية شرح اهلداية، البابريت ١
 .٢/٢٧٠، الدُّسوقي، ة الدُّسوقي على الشَّرح الكبريحاشي، ٣/٤٢٩، فتح القدير، ابن اهلُمام ٢
  . ١٥٢األشباه والنظائر، الّسيوطي،  ٣
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 املطلب اخلامس
  على املهر واملتعةدِّينال باختالف الفُرقةأثر 

 
 . على املهر واملتعةالدُّخولجني قبل الزَّوأثر إسالم أحد : أوالً

 
 :اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني 

 جة، فال جيب هلا الزَّو إذا حصلت بإسالم الدُّخول قبل الفُرقةإنَّ : القول األول
 .الفُرقةا املتسببة هبذه ألنَّه؛ الُْمتعةشيء من املهر أو 

ج، فإّنه جيب للزوجة نصف املهر املسمى أو الزَّو بإسالم الفُرقةأما إذا حصلت   
 .الفُرقةج هواملتسبب بالزَّو ألنَّ إذا مل يكن املهر مسمى؛ الُْمتعة

 .)١(وإليه ذهب مجهور الفقهاء 
  وأَبى زوجها اإلسالم، فإنه جيب هلاالدُّخولجة إذا أسلمت قبل الزَّوإنَّ  :القول الثاين

جة فعلْت ما الزَّوج، والزَّو جاء من ِقَبل الفُرقة سبب ألنَّ؛ الُْمتعةنصف املهر املسمى أو 
 .فرضه اهللا تعاىل عليها

فإنه ال جيب هلا شيء من ، جة اإلسالمالزَّو، وأبِت الدُّخولج قبل الزَّوأما إذا أسلم  
 .جةوالزَّ جاء من ِقَبل الفُرقة سبب ألنَّ؛ الُْمتعةاملهر املسمى أو 

  . )٤(، ورواية عن أمحد)٣( يف قولافعيَّةالشَّ، و)٢(احلنفيَّةوإليه ذهب  
 سبب االختالف

 جني؛الزَّو احلاصلة بإسالم أحد الفُرقةيرجع سبب اخلالف إىل اختالفهم يف سبب  
 فتكون بإباء اآلخر منهما احلنفيَّةأما عند ،  مبجرد إسالم أحدمهاالفُرقةفعند اجلمهور تكون 

 .سالملإل
                                                           

ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ ، ٥/١٣٧، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٢/٢١٦، املدوَّنة، مالك بن أنس ١
 .٧/١١٧، بن قدامةالُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ا، ٤/٣٢٨، املنهاج، الشِّربيين

 .٣/٤٢١، فتح القدير، ابن اهلُمام ٢
 .٤/٣٢٨، ُمغِني احملتاج إىل معاين ألفاظ املنهاج، الشِّربيين ٣
 .٧/١١٧، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٤
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  هو الذي يتحمل املسؤولية، وإِنالفُرقةتسبب بأنَّ املمّتفقون على _ مجيعاً_فالفقهاء 
 .اختلفت الكيفية

 

 . على املهر واملتعةالدُّخولجني قبل الزَّوأثر ِردَّة أحد :ثانياً
 رأةإنَّ املج، فالزَّو بِردَّة الدُّخول إذا حصلت قبل الفُرقةأنَّ  على )١(اتفق الفقهاء  
ج بردته، وهو الذي الزَّو الفُرقةتسبب يف  املألنَّ؛ الُْمتعةاملهر املسمى أو نصف جيب هلا 

 . ِفعلهةيتحمل مسؤولي
جة، فال جيب هلا شيء من املهر أو الزَّو بِردَّة الدُّخول قبل الفُرقةأما إذا حصلت  
 ما ة تتحمل مسؤولييتالجة بردهتا، وهي الزَّو_ حينئذ _الفُرقةتسبب يف  املألنَّ؛ الُْمتعة
 .فعلته

 .موقف القانون

 بفعل الدُّخول قبل  إذاحصلتالفُرقةأنَّ خصية إىل الشَّذهب قانون األحوال  
الثانية ، فال جيب هلا شيٌء من املهر؛ حيث نصَّت املادة جة كردهتا أو إبائها اإلسالمالزَّو

 :  على ما يليواخلمسون
جة كردهتا أو إبائها اإلسالم إذا الزَّوبل ن ِقِم الفُرقةيسقط املهر كله إذا جاءت ( 

 أو بفعلها ما يوجب حرمة املصاهرة بفرع زوجها أو ،سلم زوجها وكانت غري كتابيةأ
 . )٢ ()ن قبضت شيئاً من املهر تردهإ و،بأصله

إنَّ ج كردته أو إبائه اإلسالم، فالزَّو بفعل من الدُّخول قبل الفُرقةأما إذا حصلت  
 : هلا نصف املهر املسمى؛ حيث نصَّت املادة الثانية واخلمسون على ما يليرأة جيبامل

 جيب نصف املهر املسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي اليت الفُرقة( 
يالء واللعان  باإلالفُرقةج سواء كانت طالقاً أو فسخاً كالزَّوبل ن ِق جاءت ِماليت الفُرقة
 . )٣  ()إلسالم إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة املصاهرة وبإبائه االرِّدة وُعنَّةوال

                                                           
، ٢/٧٠، العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب، ٢/٣٣٨، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١

 .٧/١٣٣، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ١٧٣/ ٦، اُألم، الشَّافعي
 .٢٤ قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٢
 .٢٤ قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٣
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 .ررالضَّ احلاصلة بالفُرقةأحكام 
 :وفيه أربعة مطالب

 .     :   املطلب األول
 .       :   املطلب الثاني

 .  :  املطلب الثالث  

 .  :    املطلب الرابع
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 املطلب األول
 ، وضابطهالنِّكاحرر يف الضَّريق بالتَّف

 .النِّكاحريق بالضرر يف التَّف: أوالً
 :لغةًرر الضَّ_أ

مها لغتان : لرُّ املصدر، والضُّّر االسم، وقيالضَّو،د النفعِض: رُّ والضُّرُّ لغتانالضَّ 
تحت الضاد، وِإذا أَفردت الضُّّر َضَمْمت والنفع فُ ّرالضَّْهد، فِإذا مجعت بني الشُّْهد والشَّك

 اهلزال ّر ضد النفع، والضُّر بالضمالضََّضَرْرُت َضّراً؛  :الضاد إذا مل جتعله مصدراً، كقولك
 .)١(النقص يف األموال واألنفُس: ُرَرالضَّ وواملرض وسوء احلال،

 
 :اصطالحاً النِّكاحرر يف الضَّ -ب

مبحث مستقل،  يف النِّكاحرر يف الضَّريق بالتَّفمل يتحدث الفقهاء األّولون عن  
 .النِّكاحرر يف الضَّولذلك ال جتد مصطلَحاً لتعريف 

، بل كان حديثهم عن النِّكاحريق للضرر يف التَّفوهذا ال يعين أهنم مل يتحدثوا عن  
 تؤدي إىل وقوعه؛ وذلك مثل احلديث اليترر من خالل احلديث عن أسبابه الضَّريق بالتَّف
 .َعْيبريق للَغيبة أو الفقد أو الالتَّف: عن

وذهب الدكتور عبد الكرمي زيدان إىل وضع تعريف عام للضرر الذي َيلحق املرأةَ  
، أو ُيعرِّضها جة، أو نفسهاالزَّوكل ما ُيلِحق األذى أو األلَم؛ بَبدن : ( وهو، النِّكاحيف 

 .)٢ ()للهالك
 
 .النِّكاحضابط ما ُيعترب ضرراً يف :ثانياً

جة بكونه عن الزَّورر الواقع على الضَّذهب الدكتور عبد الكرمي زيدان إىل حصر  
ريق بسبب الَغيبة أو التَّف اتبع منهج الفقهاء يف تقسيم ألنَّهج؛ وذلك الزَّوقصد وتعمُّد من 

                                                           
، املعجم الوسيط، ٢/٣٦٠، املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري، الفّيومي، ٤/٤٨٢لسان العرب، ابن منظور،  ١

 .١/٥٣٨س ورفاقه، إبراهيم أني
 .٨/٤٣٧، عبد الكرمي زيدان.املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم، د ٢
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رر يف مباحث مستقلة متضمنة الضَّعلوا هذه األسباب الناشئة عن الفَقد أوغريمها، حيث ج
 .ررالضَّملعىن 

 
نحصر فيما َيقصده الرجل أنْ يرر وضابطه أوسع ِمن الضَّ مفهوم أنَّوالذي أراه  

وذلك ، ج قاصداً لهالزَّوجة وال يكون الزَّورر بالضَّفقد يقع ، جةالزَّومن اإلضرار ب
 .ج دون قصد منهالزَّو أو فقدان النِّكاحقيق مقاصد  املانع من حتَعْيبكحصول ال

 
رر الذي يقع الضَّوهذا ما نص عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية حني تكلم عن  

رر الضَّ حصول أنَّفهو مل َيحصره بقصد الرجل أو بغري قصده؛ بل اعترب ، جةالزَّوب
:( حيث قال، ع باملرأةجة يستوي فيه قصد الرجل أو عدمه ما دام يف هذا ضرٌر واقالزَّوب

 مقتٍض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من رر للزوجة بترك الوطءالضَّوحصول 
 .)١ ()ج أو بغري قصدالزَّو

 إىل ثالثة النِّكاحرر يف الضَّريق بالتَّفولذلك ذهب اإلمام أبو زهرة إىل تقسيم  
 -:التَّايل النَّحوأنواع على 

 .ؤذيها بالقول أو الفعلأنْ ي -١
 . فأكثر وتتضرر بغيابهَسنةغيب عنها أنْ ي -٢
 .)٢(بس ثالث سنوات فأكثرحكم عليه باحلأنْ ُي -٣

                                                           
 .٥/٤٨٢، الفتاوى الكربى، ابن تيميَّة١
 .٣٨٣، األحوال الشَّخصيَّة، أبو زهرة ٢
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 املطلب الثاين
 الدُّخول وقبل الَعقْدج بعد الزَّوريق بَغيبة التَّفحكم 

 
 :نيالتج عن زوجته ميكن حصرها يف حالزَّو حاالت غياب إنَّ 

 :احلالة األوىل
 .ومة؛ حبيث ُيعرف مكانه وميكن االتصال بهج معلالزَّوكون غيبة أنْ ت 

 :احلالة الثانية
، فال ُيعرف أَحٌي أم ميت؟، ج غري معلومة؛ حبيث تنقطع أخبارهالزَّوكون غيبة أنْ ت 
 .)١(ُيطِلق عليه الفقهاء اسم املفقودوهذا ما 

 .الغيبة املعلومة: احلالة األوىل
؛ أي قبل حصول الوطء دُّخولال وقبل الَعقْدج عن زوجته بعد الزَّوإذا غاب  

 حّقوكان مكان وجوده معلوماً وميكن الوصول إليه، ففي هذه احلالة ليس للزوجة 
 .، بل جيب اإلرسال إليه ومطالبته بالعودة للزوجة)٢(ريق باتفاق الفقهاء التَّفاملطالبة ب
طلب ج من غيبته بعد اإلرسال يف طلبه، فإن للزوجة احلق يف الزَّووإذا مل َيرجع  

ولو ملرة واحدة ،  يف الوطءحّق هلا الدُّخولرأة قبل  املألنَّريق باتفاق الفقهاء؛ وذلك التَّف
 .)٣(احلنفيَّةكما عند 

 
 ."املفقود" الغيبة غري املعلومة : احلالة الثانية

إنَّ ف،  حبيث أصبح ال ُيعرف أَحي أم ميت؟الَعقْدج عن زوجته بعد الزَّوفإذا غاب  
 :ريق بذلك على قولنيالتَّف خياروا يف إثبات فقهاء اختلفال
 

                                                           
، كشَّاف ٥/٤٩٥ ،التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٦/١٩٦، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١

 .٤/٤٩٤، القناع عن منت اإلقناع، البهويت
 .٨/١٠٥، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٢
، الُْمغِني ٢٦٥/ ٥، التَّاج واإلكليل ملختصر خليل، املَوَّاق، ٢/٣٢٥، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ٣

 .٥/٤٨٢، الفتاوى الكربى، ابن تيميَّة، ٢٣٢-٧/٢٣١، على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة



Þì‚‡Ûa@ÝjÓ@bèîÜÇ@†ìÔÈ¾a@âbØyc@................................................................................................ 

 ٣٠١

 .ريق بالفقد حىت َتستبني حياته من موتهالتَّفعدم جواز : القول األول
 .)٣ (الظّاهريَّة، و)٢( يف اجلديدافعيَّةالشَّ، و)١(احلنفيَّة وإليه ذهب  

 . ريق بالفقدالتَّفجواز طلب : القول الثاين
 .*)٦(احلنبليَّة و،)٥( يف القدميافعيَّةالشَّ و،*)٤(املالكيَّةوإليه ذهب  

 
 .أدلة أصحاب القول األول

آثار  و النَّبويَّةالسُّنَّةريق بالفقد بالتَّفن وافقهم على عدم جواز ض وماحلنفيَّة استدلَّ 
 . واملعقولالصَّحابة

 
 : النَّبويَّةالسُّنَّة: أوالً

 امرأة املفقود امرأته حىت ( :قال رسول اهللا: قال __ ما رواه املغرية بن شعبة 

                                                           
 .٦/١٩٦، بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، الكاساين ١
املهذب يف فقه اإلمام الشَّافعي ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أبادي الشَّريازي ، دار املعرفة ، بريوت ،  ٢

 .٥/٢٥٥، ، اُألم، الشَّافعي٢/١٤٧، م١٩٥٩لبنان ، الطبعة الثانية،
 .٩/٣١٧، احمللَّى باآلثار، ابن حزم ٣
 .٢/٩١، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد ٤
 :قّسم املالكيَّة املفقود إىل مخسة أقسام على النَّحو التَّايل*
 .مفقود يف بالد اإلسالم يف غري زمن الوباء، أو يف زمن الوباء-
 .سلمني والكافرينمفقود يف قتال بني أهل دار اإلسالم، أو بني امل-
 .٢/٦٩٣، ُبلغة الّسالك ألقرب املسالك، الصَّاوي: ُينظر، مفقود يف بالد الشَّرك-
الفواكه الدَّواين على رسالة ابن أيب زيد، النَّفراوي، : ُينظر، واملقصود يف هذه املسألة املفقود يف دار اإلسالم-
٢/٤١. 
 .٢/١٤٧ املهذَّب يف فقه اإلمام الشَّافعي، الشَّريازي، ٥
 .٤/٤٦٥، كشَّاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت ٦
فيما لو كانت غَيبته اليت انقطع فيها خربه ظاهرها الّسالمة، أو ظاهرها اهلالك،  : قّسم احلنبليَّة الفَقد إىل حالتني*

 .األولأي أنَّه متِفق مع القول ، فإذا كان ظاهرها الّسالمة فال تزول عنه الزوجية ما مل يثبت موته
، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة: أما إذا كانت غيبته املنقطعة ظاهرها اهلالك، فللزوجة طلب التَّفريق، ُينظر

٨/١٠٦. 
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 .)١ (.)يأتيها البيان
 

 :وجه االستدالل
 . حىت يستبني أمر زوجها ِمن موت أو طالقالزَّوجيَّة امرأة املفقود تبقى على أنَّ  

 
 :آثار الصَّحابة: ثانياً

هي امرأته : ( قوله يف امرأة املفقود__فقد روي عن علي بن أيب طالب  
 . )٢()ىت يأتَيها موت أو طالقَتصرب حفَلْ، ابُتليْت

 .)٣(افقته ِلَعلّيما يدل على مو __ وروي عن ابن مسعود 
 
 :املعقول: ثالثاً

ذا ِمن باب القضاء أنَّ هب، ريق بالفقدالتَّف باملعقول على عدم جواز احلنفيَّة استدلَّ 
 .)٤ (والقضاء على الغائب ال جيوز، ائبعلى الغ

                                                           
سلسلة : ُينظر،  ضعيف جداً: قال األلباين، ١٥٣٤٢: رقم، ٧/٤٤٥،  سنن البيهقي الكربى:أخرجه البيهقي ١

لّسيِّء على األمة، حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الطبعة األوىل، األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها ا
 .٢٩٣١: رقم، ٦/٤٨٤م، ٢٠٠٠الرياض، 

 .١٢٣٣٠: رقم، ٧/٩٠،  ُمصّنف عبد الرزاق:أخرجه عبد الرزاق ٢
 .١٢٣٣٣: رقم،  ٧/٩٠، ُمصّنف عبد الرزاق: أخرجه عبد الرزاق ٣
 .٤/٢٦، ائع، الكاساينبدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّر ٤
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  . أدلة أصحاب القول الثاين
 . واملعقولآثار الصَّحابةريق بالفقد بالتَّفَمن وافقهم على جواز  واملالكيَّة استدلَّ 
 :آثار الصَّحابة: أوالً

أنْ فأمرها ،  جاءته امرأة قد فَقَدت زوجهاأنَّه: ما روي عن عمر بن اخلطاب  
، عشراًانطلقي فاعَتّدي أربعة أشهر و: فقال هلا،  أتتهمثَّ، ففعلْت، تربص أربع سننيت

انطلقي فتزّوجي َمْن : ا عمروبعدها قال هل، فطلقها، ج بتطليقهاالزَّو أََمر ويلَّ مثَّ، ففعلْت
 .)١ (شئِت

 .)٢(مثل ذلك_  _ وروي عن سعيد بن املسيب  عن عثمان بن عفان  
 :املعقول: ثانياً
 املرأة من أنواع ج من أعظم ما يصيبالزَّووغياب ، رر عنهاالضَّ املرأة رفَع حّق ِمن إنَّ -١
ولو ،  وطئها مل يسبق له أنْأنَّهوخصوصاً ،  َيحِرمها ِمن حقّها يف الوطءأنَّهرر؛ ذلك الضَّ

 .ملرة واحدة
 .)٤(رر يف كل منهاالضَّ؛ جبامع حصول ُعنَّة وال)٣( قياس الفقد على اإليالء-٢

                                                           
إرواء الغليل يف : ُينظر، صحيح: قال األلباين، ١٥٣٤٧: رقم، ٧/٤٤٥،  سنن البيهقي الكربى:أخرجه البيهقي ١

 .١٧٠٩: رقم، ٦/١٥١، ختريج أحاديث منار الّسبيل، األلباين
 .١٥٣٤٧: رقم، ٧/٤٤٥،  سنن البيهقي الكربى:أخرجه البيهقي ٢
املوسوعة الفقهيَّة : در على الوطء أالّ يطأ زوجته، أو تعليقه أمراً شاقّاًعلى وطئها، ُينظرحلف الزوج القا: اإليالء ٣

 .١/٣٣٤ حممد روَّاس قلعه جي ،. د.امليسَّرة، أ
 .٢/٩١، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن ُرشد ٤
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 رجيحالتاملناقشة و
 .مناقشة أدلة املانعني للتفريق بالفقد: أوالً
 من بني ألنَّريق بالفقد ضعيف؛ التَّف به على عدم جواز استدلُّواديث الذي إنَّ احل -١

 .)١ (وهو متروك احلديث، داً بن شرحبيلرواته حمم
 :وجياب عنه

كون مرجِّحاً إذا مل يوجد ما أنْ ي يصلح أنَّهإالّ ، ديث وإن كان ضعيفاًإنَّ احل 
وعبد اهللا بن مسعود ، ي عن علي بن أيب طالبومما ُيرجِّح العملَ باحلديث ما رو، يعارضه

 .)٢(ن قوهلما مرجِّحاً للعمل باحلديثوبذلك يكو، ريقالتَّفِمن القول بعدم جواز 
 

َوُيرّد على هذا بأنّ مجهور أهل العلم يرون عدم األخذ باحلديث الضعيف يف باب  
ِمن حيث اعتبارُه  َمن أجاز األخذ باحلديث الضعيف يف باب األحكام إنَّحىت ، األحكام
 كما َعِلْمَت من بني رواته ثواحلدي، اشترطوا أال يكون احلديثُ شديَد الضعف، مرجِّحاً

 .)٣ (ديث ُمنكَرإنَّ احل: وقالوا، متروك: قال عنه أهل احلديث، حممد بن شرحبيل
وقد روي ما ، ريق ُمْرَسلٌالتَّف القول بعدم  ما روي عن علّي بن أيب طالب ِمنإنَّ -٢
 .)٤(الف ذلك عنه مسنداًخي

 : وجياب عنه
 .)٥ (ريقالتَّفشهور عن علي هو القول بعدم جواز  املأنَّبيهقي ذكر أنَّ الب

                                                           
/  ٦األلباين، ، عيفة واملوضوعةسلسلة األحاديث الض، ٤/٣٨٥، نصب الّراية يف ختريج أحاديث اهلداية، الزَّيلعي ١

 .٢٩٣١: رقم، ٤٨٤
 .٦/١٤٧، فتح القدير، ابن اهلُمام ٢
عبد :العباس، مجع وترتيب  أمحد بن عبد احلليم بن تيميَّة احلراين أبو جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيميَّة، ٣

ة واملنح الشَّرعيَّة، حممد بن مفلح املقدسي، اآلداب الشَّرعيَّ، ١/٢٥٢، الرَّمحن بن حممد بن قاسم مبساعدة ابنه حممد
، دار املعرفة، حممد بن أمحد عليش، فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ٢/٣٠١، مؤسسة قرطبة

١/٤٨. 
 .٨/١٠٧، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٤
 .٧/٤٤٥، البيهقي، سنن البيهقي الكربى ٥
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 يندرج حتت القضاء على الغائب بأنَّهريق بالفقد التَّفعدم جواز  استداللَهم على إنَّ -٣
جواز _ الفقهاءعند أكثر _ الرَّاجحإنَّ بل ، ال ُيسلَّم هلم فيه، والقضاء على الغائب ال جيوز

 .)١ (القضاء على الغائب
 
 .مناقشة أدلة اجمليزين للتفريق بالفقد: ثانياً
قد ثبت رجوعه ، ريق بالفقدالتَّفِمن جواز _ _ ما روي عن عمر بن اخلطابإنَّ -١
 .)٢(وهذه من بينها، جع يف ثالث قضايا عمر بن اخلطاب رأنَّ احلنفيَّةفقد ذَكر ، عنه

 :نهوجياب ع
ولو كان صحيحاً الشُتهر بني ،  اّدعاء رجوع عمر عن قضائه غري ثابتإنَّ 
 .الصَّحابة

 ال ُيرجى زواهلا بعد ُعنَّةقياٌس مع الفارق؛ فال، ُعنَّة القول بقياس الفقد على اإليالء وال-٢
 .أّما املفقود فاحتمال رجوعه قائم،  عادةَسنةاستمرارها 

، جالزَّويالء طالق مزيل للملك بوجود  اإلألنَّ؛ أيضاًوال يقاس الفقد على اإليالء  
 .)٣( ال ميكن خماطبتهأما املفقود فهو غائب

 :وجياب عنه
رر هبا الضَّ إىل ما يؤول إليه حال املرأة؛ ِمن حيث وقوُع النَّظرواجب هو أنَّ الب 

ج وإنْ الزَّوف ،ُعنَّةرر احلاصل بالالضَّ احلاصلَ بالفقد أشدُّ ِمن ررالضَّإنَّ بل ، ِلفقد زوجها
أّما املفقود  ،جة قد تأنس بوجوده وإنْ كان غري قادر على وطئهاالزَّوأنَّ إالّ ، اًِعنِّينكان 

 .ريق بالفقد أَْوىلالتَّفف، إضافة إىل حرماهنا من الوطء، فال أُنس هلا به

                                                           
 .١٣٨/ ١٠، تصر اخلرقي، ابن قدامةالُْمغِني على خم ١
 .٦/١٤٦، فتح القدير، ابن اهلُمام ٢
 .٦/١٤٦، العناية شرح اهلداية، البابريت ٣
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 :الرَّاجحالقول 
، جالزَّوريق بفقد التَّفاز  جبواحلنبليَّة واملالكيَّة رجحان قول - واهللا أعلم–أرى  

 -:وذلك ملا يلي
 .وضعف أدلة اخلصوم،  قُّوة أدلة أصحاب هذا الرأي-١
مع رفع احلرج _ دائماً_ تتفق أنَّها_ بال شك_َيِجُد ، رعيةالشَّناظر إىل األحكام إنَّ ال -٢

 .)١ ()ال ضرر وال ضرار: ( النّيبوِمْن ذلك قول ، والضرر عن املسلم
 

والهي تعيش ، ظل ُمَعلَّقةً ال هي ُمطَلَّقةأنْ ترراً على املرأة أكَرب ِمن ِجد ضوال أ 
كَِتسعني أو ، فال ُيعقل أنْ جنعل املرأة على هذه احلالة ُمّدةً طويلةً من الزمن، حياة األزواج

 .جالزَّوكي حيصل اليقني مبوت ، مئة وعشرين عاماً
ج الزَّو ال ميكن جتاوزه مراعاةً حلق ،جالزَّوفالضرر الواقع على املرأة بسبب فَقْد  

فََوَجد زوجته ، وحىت لو عاد، جة غالباًالزَّورر ال َيلحق إالّ بالضَّ ألنَّاملفقود فيما لو عاد؛ 
 .فقهاء قد حفظوا له حقّه باستعادة زوجته أو أخذ الصَّداقإنَّ الف، قد تزّوجت

وِللزوجة ، الدُّخولقبل _ اهن_فقد احلاصل أنَّ ال،  ومما يؤكّد رجحان هذا الرأي-٣
 أنفسهم ولو ملرة واحدة يف احلنفيَّة أكّده حّقوهو ،  الوطءحّق_كما َعِلمَت سابقاً _

 .احلياة
 

 .موقف القانون
ريق التَّف من جواز احلنبليَّة واملالكيَّةخصية مبا ذهب إليه الشَّأخذ قانون األحوال  

 :الثون على ما يليج؛ حيث نصَّت املادة مئة وإحدى وثالزَّوبفقد 
إذا راجعت زوجة املفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك هلا ماالً من ( 

 فإذا يئس من الوقوف على خرب ،عده عنهاجنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من ُب
 فإذا مل ،حري عنه يؤجل األمر أربع سنوات من تاريخ فقدهالتحياته أو مماته بعد البحث و

 .)٢ ()ة على طلبها يفرق القاضي بينهماصّرج املفقود وكانت ُمالزَّوذ خرب عن خأميكن 
                                                           

 .من البحث ٥١ صفحة: سبق خترجيه، ُينظر ١
 .٤٥قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٢
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 ريق بالفقد؟التَّفمىت ُيحكم ب
رأة إذا أنَّ امل -احلنبليَّة واملالكيَّة -ريق بالفقدالتَّف الذين أجازوا )١(اتفق الفقهاء 

فإنْ عاد ، ىت يعودفإهنا تنتظر أربع سنوات ح، ومل َتعرف أحيٌّ هو أم مّيت، فَقدت زوَجها
 .وهي أربعة أشهر وعشرة أيام،  الوفاةِعدَّةوإذا مل َيُعد َتْعَتّد املرأة بعدها ، فهي امرأته

 فَقدت اليت أَمهل املرأةَ أنَّه   __ودليل ذلك ما روي عن عمر بن اخلطاب  
  .)٢ (عتّد أربعة أشهر وعشراًأنْ تأَمرها ،  رجعت إليهاوملّ، زوجها أربع سنوات

 
 .موقف القانون

 ريقالتَّفبل احلكم بجة قالزَّو تنتظرها اليتيف املدَّة _خصية الشَّفرَّق قانون األحوال  
 :نيالتبني ح_ 
فعندها ال ُيحكم  حرِّي،التإذا يئس من الوقوف على حياته أو مماته بعد البحث و_ ١
دة مئة وإحدى ؛ حيث نصَّت املاريق إال بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقدالتَّفب

 :وثالثون على ما يلي
إذا راجعت زوجة املفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك هلا ماالً من ( 

 فإذا يئس من الوقوف على خرب ،عده عنهاجنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من ُب
فإذا مل  ،حري عنه يؤجل األمر أربع سنوات من تاريخ فقدهالتحياته أو مماته بعد البحث و

 .)٣ ()ة على طلبها يفرق القاضي بينهماصّرج املفقود وكانت ُمالزَّوخذ خرب عن أميكن 
 
إذا فُِقد يف حالة يغلب على الظنِّ هالكه فيها كفقده يف معركة، فعندها ال حيكم _ ٢
 حيث نصَّت املادة مئة وإحدى وثالثون على  من تاريخ الفقد؛َسنة ريق إال بعد مضيالتَّفب

 :يما يل

                                                           
 .٢/٤١أيب زيد، النَّفراوي،  ، الفواكه الدَّواين على رسالة ابن ٨/١٠٦، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة١
 . من البحث٣٠٣صفحة : ُينظر، سبق خترجيه ٢
 .٤٥قانون األحوال الشَّخصيَّة، ٣
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ثر غارة جوية أو إد يف حالة يغلب على الظن هالكه فيها كفقده يف معركة أو ِقأما إذا فُ(
 من تاريخ َسنةريق بينهما بعد مضي مدة ال تقل عن التَّفزلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي 

 .)١ ()حري عليهالتفقده وبعد البحث و
 
 

                                                           
 .٤٥قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ١
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 املطلب الثالث
 ج املفقودالزَّوعودة 

 
 مل يدخل هبا بعد انتهاء األربع سنوات وبعد اليت املعقود عليها وإذا عاد زوج_أ 

إنَّ ف،  هبا ِمن ِقَبل الثاينالدُّخولفإن مل تكن قد تزّوجْت أو تزّوجْت ولكْن مل يتّم ، ِعدَّةال
والثاين ال حاجة ،  جديدَعقْدوال حيتاج األّول إىل ،  أحّق هبا– املفقود –ج األّول الزَّو

 .)١(ج األول صار باطالًالزَّوزواجه بعد رجوع  ألنَّلطالقه؛ 
 

 تبني من زوجها أنَّها إىل )٢(املالكيَّةفقد ذهب ، ج الثاينالزَّوأّما إذا دخل هبا _ب 
 .األّول

ُيخّير بني امرأته وبني ، ج األّول إذا عاد بعد دخول الثاينالزَّوأنَّ إىل )٣( احلنبليَّةبينما ذهب 
 .الصَّداق
ج الذي فُِقَد الزَّو ملّا عاد أنَّه_ _لك مبا روي عن عمر بن اخلطاب لذاستدلُّواو 

 .)٤(طاب بني امرأته وبني أخذ الصداقَخّيَره عمُر بن اخل، بعد غياب أكثر من أربع سنني
 
 
 

                                                           
 .٨/١٠٨، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة، ٤/١٥٧،   مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، الرُّعيين١
 .٤/١٥٧، تصر خليل، الرُّعيينمواهب اجلليل يف شرح خم ٢
 .٨/١٠٨، الُْمغِني على خمتصر اخلرقي، ابن قدامة ٣
إرواء الغليل يف : ُينظر، صحيح: قال األلباين، ١٥٣٤: رقم، ٧/٤٤٥، سنن البيهقي الكربى: أخرجه البيهقي ٤

 .١٧٠٩: رقم، ٦/١٥١، ختريج أحاديث منار الّسبيل، األلباين
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 املطلب الرابع
 ريق للحبسالتَّف

احملبوس و، وال ُيمكنه اخلروج ِمن سجنه، َمْن ُيمَنع ِمن احلركة واحلرية: َوُيقصد به 
 .كون أسَري حرٍب عند الكفار أو عند املسلمنيأنْ يإّما 
 

 زوجة احملبوس هلا إىل أنَّ)٢(احلنبليَّة وشيخ اإلسالم ابن تيمية من )١(املالكيَّةذهب  
 .إذا َخِشَيْت على نفسها الوقوع بالزنا، ريق للحبسالتَّف املطالبة بحّق

 .ُعنَّةكما يف حالة الفقد أو ال، ررالضَّ جة رفَعالزَّو حّق من أنَّ لذلك استدلُّواو 
ج مّدةً تزيد عن األربع سنوات؛ استناداً إىل ما َنّص الزَّوكون حبس أنْ ي ِمْن ال بدولكْن 

 .رّبص يف حالة الفقدالتعليه الفقهاء يف 
 

 .موقف القانون
لب  وابن تيمية من جواز طاملالكيَّةخصية مبا ذهب إليه الشَّأخذ قانون األحوال  
 ومدَّة احلبس ال تقل كون احلكم هنائياًأنْ ي واشترط القانون ج،الزَّوريق حببس التَّفجة الزَّو

؛  من تاريخ احلبسَسنةريق إال بعد مضي التَّفلبة با، وال حيق هلا املطعن ثالث سنوات
 :حيث نصَّت املادة مئة وثالثون على ما يلي

دة للحرية مدة ثالث سنوات فأكثر بة مقيِّلزوجة احملبوس احملكوم عليه هنائياً بعقو( 
 ولو بائناًطليق عليه الت من تاريخ حبسه وتقييد حريته َسنةطلب إىل القاضي بعد مضي أنْ ت

 . )٣ ()كان له مال تستطيع اإلنفاق منه

                                                           
 .٢/٤٨٢الدردير، ، الدسوقيالشَّرح الكبري ضمن حاشية  ١
 .٥/٤٨٢، الفتاوى الكربى، ابن تيميَّة ٢
 .٤٥قانون األحوال الشَّخصيَّة،  ٣
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 اخلـامتـة

سيدنا حممد بن عبد     احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على        
 :عباده الذين اصطفى، وبعد اهللا وعلى
يف قبل الـدخول    أحكام املعقود عليها    : " فهذه دراسة قدَّمها الباحث حتت عنوان      

 .، أرجو اهللا تعاىل أن تكون قد أحاطت باملوضوع إحاطة مقبولة"الفقه اإلسالمي
 البحـث، فالكمـال هللا       هذا ة نقص أو تقصري يف جانب من جوانب       وإذا كان مثَّ   

، وأرجو أن تكون هذه الدراسة توطئةً لدراسات عسـى أن           نبيه  وحده، والعصمة ل  
 .تكون أكثر مشولّية وتفصيالً

 :وقد توصَّل الباحثُ من خالل هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها 
 

َعقْد يفيد حل استمتاع كلٍّ من الزَّوجني باآلخر على الوجـه           : َعقْد النِّكاح  .١
 .املشروع

اح فقط؛ ألنَّ وجودها يستلزم وجود بقية أطراف الَعقْد         الصيغة هي ركن النِّك    .٢
 .......كالويلِّ والزوج

 هـذه   إنْ تـأخَّرت  ف  بظهور عالمات البلوغ   ِسنُّ البلوغ عند الصغرية حيصل     .٣
 .بإكماهلا ِسّن اخلامسة عشرةالعالمات ف

جواز نكاح الّصغرية سواء أكانت بكراً أم ثّيباً، لكن ضمن ضوابط وشـروط              .٤
 .حتهاتراعي مصل

 أنْ مينع زواج الّصـغرية إذا اقتضـت         _احلاكم أو القاضي  _ األمر   حيقُّ لويلِّ  .٥
 .املصلحة ذلك

قدرة الشخص شرعاً على إنشاء التصرف الصحيح النافذ : (الوالية عموماً   .٦
 ).على نفسه أو ماله أو على نفس الغري وماله

 .الوالية يف تزويج الصغرية جيب حصرها يف األب دون غريه .٧
 . ية على املرأة البالغة شرط لصحة النِّكاح الوال .٨
 . على الزَّواج بأيِّ حالةال يصح إجبار البكر البالغ .٩
 . إنَّ حرمة النِّكاح بوقوع اللّعان بني الزَّوجني  تكون على الّتأبيد . ١٠
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 .إنَّ حترمي نكاح الّزانية يكون على الّتأقيت حىت تتوب . ١١
 حسب على   تا مجيلة أو ذا    كوهن :ال حرج يف مراعاة صفات يف املرأة مثل        . ١٢

 .ألّا ُتقدَّم على الدِّين
 .ُيستحبُّ النَّظر إىل املخطوبة قبل الَعقْد عليها . ١٣
 .النَّظر إىل املخطوبة ُيقتصر فيه على الوجه والكفني . ١٤
استحقاق زوجة املتوىف قبل الدُّخول أو اخلَلوة ملهر املثل إذا مل يكن هلا مهر               . ١٥

 .مسّمى
 .من حني الَعقْد تستحقُّ الزَّوجة النفقة  . ١٦
 .قة قبل الدُّخول يف مرض املوت يثبت هلا املرياثاملطلَّ . ١٧
 . رمة نكاح أمِّ الزَّوجة يثبت بنفس الَعقْد ال بالدُّخول بابنتهاُح .١٨
أنت طالق ثالثـاً،    :  جمموعاً أو مركَّباً، كقول الرجل     الطَّالقإذا كان لفظ     . ١٩

ا إذا كان اللفظ مفصَّـالً أو       يقولون بإيقاعه ثالثاً، أم   _ عموماً_فإنَّ الفقهاء   
 .إيقاعه ثالثاًه على بعض، فإنِّهم يقولون بعدم جمزءاً أو معطوفاً بعض

 . قبل الوطء واخللوة الصَّحيحة لزم نصف املهر املسمىالطَّالقإذا وقع  .٢٠
 .وجوب املُتعة للُمطلَّقة قبل الدُّخول إذا مل ُيسّم هلا مهر . ٢١
 .من الزَّوجني ثبوت خيار التَّفريق بالَعْيب لكلٍّ  . ٢٢
 .كل َعْيب ُيفوِّت مقصود النِّكاح جيوز فيه الفسخ . ٢٣
 .التَّفريق باختالف الدِّين ال يقع إال بعد عرض اإلسالم على الطرف اآلخر . ٢٤
 . جواز التَّفريق بفقد الزَّوج . ٢٥
 لويل األمر أنْ ُيلزم املقبلني على الزَّواج بالفحص الطـيب مبـا حيقـق         حيقُّ . ٢٦

 .املصلحة العامة
 ).أمر ُيوِجب َعدُمه عاراً عند املرأة والويلّ :(ة الكفاء .٢٧
ال خالف بني الفقهاء يف اعتبار أصل الكفاءة كشرط يف صحة النكاح،  .٢٨

 .فهم متفقون على وجوب اعتبار الكفاءة يف الدِّين
ال مانع شرعاً من اعتبار خصال أخرى غري التدين يف الكفاءة كاليت  .٢٩

 حىت غريها كاعتبار الكفاءة يفذكرها اجلمهور مثل احلسب واملال، أو 
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 .التعليم؛ وذلك مراعاة للعرف مامل َيصطدم ذلك مع نص شرعي . ٣٠
 .وقت اعتبار الكفاءة يف النِّكاح يكون عند ابتداء الَعقْد . ٣١
اجلانب الذي ُتعترب فيه الكفاءة هو جانُب الرجل دون املـرأة؛ مبعـىن أنَّ               . ٣٢

 .املعقود عليها ُتشترط هلا الكفاءة يف زوجها
 ما تعارف عليه الناُس ِمن أنَّ الوطء ال يكون إال بعد الزفاِف جيب إنَّ .٣٣

 .ملا فيه من املصلحة احتراماً ألعراف الناس وعاداهتم  مراعاته؛
طعام وشراب وكسوة   : ِمن كل ما حيتاجه اإلنسان لبقائه؛    :(النفقة عموماً    . ٣٤

 ).  ومسكن وغريها 
على زوجهـا؛ ألجـل     اسم للمال الذي جيب للزوجة      : ( النفقة الزوجية  . ٣٥

 ).طعام وشراب وكسوة وخدمة وعالج : معيشتها من
جيب مراعاة حال الزَّوج يف تقدير الُْمتعة، فال جيوز بأي حال إجباره على  .٣٦

عن نصف _ اليت طُلِّقت قبل الدُّخول واليت مل ُيسّم هلا مهر_زيادة متعة املرأة 
 .ملهرمهر املثل على اعتبار أنَّ الُْمتعة جاءت بدالً عن ا

ال جيوز أنْ تقل الُْمتعة للمرأة اليت طُلِّقت قبل الدُّخول ومل ُيسّم هلا مهر  .٣٧
 .مهر املثلنصف عن 
إنَّ مفهوم الضَّرر وضابطه أوسع ِمن أنْ ينحصر فيما َيقصده الرجل من  .٣٨

فقد يقع الضَّرر بالزوجة وال يكون الزَّوج قاصداً له؛ وذلك ، اإلضرار بالزوجة
انع من حتقيق مقاصد النِّكاح أو فقدان الزَّوج دون قصد كحصول الَعْيب امل

 .منه
 

 صواب  منفما كان فيه     هذا البحث،    تماملوختاماً فإّني أمحد اهللا تعاىل أنْ وفَّقين        
، لـذلك  فمن نفسي والشيطان، وأستغفر اهللا        غري ذلك   اهللا تعاىل وتوفيقه، وإن كان     فمن

، إّنه مسيع الـدعاء، وآخـر        الكرمي لصاً لوجهه وأسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبله عمالً خا      
 .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

 .هـ١٤٢٧_ غّرة مجادى األوىل 
.                                                                       قيزون، خليل الرمحن
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 الفهارس العامة
 
 

 1_  . 
 2_  . 
 3_ . 
 4_  . 
 5_ . 
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 .فهرس اآليات القرآنية
 

 الصفحةالسورة رقمها اآلية

 “ W‰èδ zŠ É)−Fßϑ ù=Ïj9   . ٢٥٤ البقرة ٢. 

  (#θ à)ÏΡ r&uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θ à)ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è=öκ −J9$# ¡ 
(#þθ ãΖ Å¡ôm r&uρ ¡ ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† tÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ . 

 .١٠١ البقرة١٩٥

 Ÿωuρ (#θ ßs Å3Ζ s? ÏM≈ x.Î ô³ßϑ ø9$# 4 ®Lym £ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒV{ uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ•Β ×ö yz 

ÏiΒ 7π x.Î ô³•Β öθ s9uρ öΝä3÷G t6yf ôãr& 3............... 

 ١٢٩، ٥٧ البقرة٢٢١
 ٢٨٣. 

 štΡθè=t↔ ó¡o„ uρ Ç tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “]Œ r& (#θä9 Í” tI ôã $$sù u!$|¡ÏiΨ9 $# 

’ Îû ÇÙŠ Ås yϑø9 $# . 

 .١٥٤ البقرة٢٢٢

 öΝ ä. äτ!$|¡ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θè?ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λä ÷∞ Ï©  . ١٥٣ البقرة٢٢٣. 

 £åκ çJs9θ ãèç/uρ ‘,ym r& £ÏδÏjŠ tÎ/         . ٢٢٤ البقرة٢٢٨. 

 ß,≈ n=©Ü9$# Èβ$ s? §s∆ ( . 
 .١٣٠ البقرة٢٢٩

 βÎ* sù $ yγs)̄=sÛ Ÿξ sù ‘≅Ït rB … ã& s! .ÏΒ ß‰÷èt/ 4 ®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹ ÷̀ρy— 

… çν u ö xî  . 

 ،١٨،١٩،٦١ البقرة ٢٣٠
١٣٠. 

  Ÿωuρ £èδθ ä3Å¡÷ΙäC #Y‘#u ÅÑ (#ρß‰tF÷ètG Ïj9 4 tΒuρ ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ ô‰s) sù 

zΟ n=sß …çµ |¡øtΡ     . 

 .٢٣٢ البقرة٢٣١

    #sŒ Î)uρ ãΛä ø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# zøón=t6sù £ßγn=y_ r& Ÿξ sù £èδθ è=àÒ ÷ès? βr& 

zós Å3Ζ tƒ £ßγy_≡uρø—r& . 

 .٦١، ٥٧ البقرة٢٣٢
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 ’n? tãuρ ÏŠθ ä9öθ pR ùQ$# … ã& s! £ßγè%ø—Í‘ £åκ èEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρã÷èpR ùQ$$ Î/ .....4 .  ١٧١ البقرة٢٣٣. 

 #sŒ Î* sù zøón=t/ £ßγn=y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3øŠn=tæ $ yϑŠ Ïù zù=yèsù þ’Îû 

£ÎγÅ¡àΡ r& Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ 3 ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷ès? ×Î6yz ∩⊄⊂⊆∪    

 .١٨٦، ٦١ البقرة٢٣٤

 Ÿωuρ (#θ ãΒÌ“ ÷ès? nο y‰ø)ãã Çy% x6 ÏiΖ9 $# 4 ®Lym x è=ö6tƒ Ü=≈tFÅ3ø9$# … ã& s# y_ r&  

. 

 .١٢٨ البقرة٢٣٥

  ω yy$ uΖ ã_ ö/ ä3ø‹ n=tæ βÎ) ãΛä ø)̄=sÛ u!$ |¡ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝs9 £èδθ ¡yϑ s? ÷ρr& 

(#θ àÊ Ìøs? £ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4 £èδθ ãèÏnFtΒuρ  ............... 

 ،١٦، ١٦٢ البقرة ٢٣٦
٢٤٧، ٢٣١ ،
٢٥١، ٢٤٩ ،
٢٥٣. 

 βÎ)uρ £èδθ ßϑ çFø)̄=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& £èδθ ¡yϑ s? ô‰s%uρ óΟ çFôÊtsù £çλm; 

Zπ ŸÒƒÌsù ß#óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λä ôÊ tsù HωÎ) βr& šχθ à÷ètƒ ÷ρr& (#uθ à÷ètƒ “ Ï%©!$# 

 Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø)ãã Çy% s3ÏiΖ9 $# 4 ............ .  

، ١٦٧، ٥٨ البقرة٢٣٧
٢٣٩، ٢٣٨ ،
٢٤٢، ٢٤٠ 
٢٥٣، ٢٤٣ ،
١٥٤. 

 ÏM≈ s)̄=sÜ ßϑ ù=Ï9uρ 7ì≈tFtΒ Å∃ρ â÷êyϑ ø9$$ Î/ ( $ ˆ)ym ’n? tã šÉ)−G ßϑ ø9$# 

∩⊄⊆⊇∪  .  

، ٢٥٢، ٢٤٧ البقرة٢٤١
٢٥٣. 

 Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $ yγyèó™ ãρ  .  ٢٦٤ البقرة٢٨٦. 

 ÷βÎ)uρ ÷Λä øÅz ωr& (#θ äÜ Å¡ø)è? ’Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9$# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $tΒ z>$ sÛ 

Νä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# 4 o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ yì≈ t/â‘ uρ (.  

، ٥١، ٢٧ النساء ٣
١٢٧  ،
١٥١. 

 (#θè?# u uρ u!$|¡ÏiΨ9 $# £ Íκ ÉJ≈ s% ß‰|¹ \'s#øt ÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ ÏÛ öΝ ä3 s9  tã &ó x« çµ ÷Ζ ÏiΒ 

$T¡ø tΡ çνθè=ä3 sù $\↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $\↔ ÿƒ Í £∆ ∩⊆∪  . 

 .١٥٩ النساء ٤

  (#θ è=tG ö/$# uρ 4’yϑ≈ tG uŠø9$# # ¨Lym #sŒ Î) (#θ äón= t/ yy% s3ÏiΖ9 $# ÷βÎ* sù Λä ó¡nΣ#u öΝåκ ÷]ÏiΒ ٤١ النساء ٦. 
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#Y‰ô©â‘ (#þθ ãèsù ÷Š $$sù öΝÍκ ö s9Î) öΝçλm;≡uθ øΒr&   . 

 $ Y7ŠÅÁ tΡ $ZÊρãø̈Β  ١٧٧ النساء ٧. 

  ÞΟ ä3Š Ï¹θ ãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρr& ( Ìx.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È ÷u‹ sVΡ W{$# 

4 ( . 

 .١٧٧ النساء ١١

öΝà6 s9uρ   ß# óÁÏΡ $ tΒ x8ts? öΝà6 ã_≡uρø—r& βÎ) óΟ ©9 ä3tƒ £ßγ©9 

Ó$s!uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2  ∅ßγs9 Ó$s!uρ ãΝà6 n=sù ßì ç/”9$#........... 

.١٧٩، ١٧٧ النساء ١٢

 ÷βÎ)uρ ãΝ›?Š u‘ r& tΑ#y‰ö7 ÏG ó™ $# 8l÷ρy— šχ% x6 ¨Β 8l÷ρy— óΟ çF÷s?#u uρ 

£ßγ1y‰÷n Î) #Y‘$ sÜΖÏ% Ÿξ sù (#ρä‹è{ ù' s? çµ ÷ΖÏΒ $º↔ ø‹ x© 4 … çµ tΡρ ä‹äzù' s? r& $YΨ≈ tG ôγç/ 

$ VϑøO Î)uρ $ YΨ Î6•Β ∩⊄⊃∪ y# ø‹ x.uρ … çµ tΡρ ä‹è{ ù' s? ô‰s%uρ 4 |Ó øù r& öΝà6 àÒ ÷èt/ 

4’n< Î) <Ù ÷èt/ šχõ‹yz r&uρ Νà6Ζ ÏΒ $̧)≈ sV‹ ÏiΒ $ Zà‹Î=xî ∩⊄⊇∪  . 

٢٠ ،
٢١. 

 .٢٢٠ النساء

  Ÿωuρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yxs3tΡ Νà2 äτ!$ t/#u š∅ÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $ tΒ 

ô‰s% y# n=y™ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $ \Fø)tΒuρ u!$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6y™ . 

 .١٩١، ١٩٠ النساء .٢٢

  ôM tΒÌhãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝä3çG≈ yγ¨Βé& öΝä3è?$ oΨ t/uρ öΝà6 è?≡uθ yzr&uρ 

öΝä3çG≈ £ϑ tãuρ öΝä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$ oΨ t/uρ Ë F̂{ $# ........  . 

، ١١٢، ١١٠ النساء ٢٣
١٢٨، ١٢٣ ،
١٩١، ١٩٠. 

àM≈ oΨ |Á ósßϑ ø9$#uρ zÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $ tΒ ôM s3n=tΒ öΝà6 ãΨ≈yϑ ÷ƒr& ( 

|=≈ tG Ï. «!$# öΝä3ø‹ n=tæ 4................ . 

 .١٥٩، ١٢٨ النساء ٢٤

 tΒuρ öΝ©9 ôì ÏÜ tG ó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ βr& yxÅ6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Á ósßϑ ø9$# 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# Ïϑ sù $ ¨Β ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& ÏiΒ 4 . 

 .١٣٣، ١٨ النساء ٢٥
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  Ÿωuρ (#þθ è=çFø)s? öΝä3|¡àΡ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪  ١٠٢ النساء ٢٩. 

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρé&uρ 

Íö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ (............ . 

 ١٠٣ النساء ٥٩

 tΠ öθ u‹ ø9$# ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ( ãΠ$yèsÛuρ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# 

@≅ Ïm ö/ ä3©9 öΝä3ãΒ$ yèsÛuρ @≅ Ïm öΝçλ°; ( àM≈ oΨ |Á ós çRùQ$#uρ zÏΒ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 

àM≈ oΨ |Á ósçR ùQ$#uρ zÏΒ t Ï%©!$# (#θ è?ρé& |=≈tG Å3ø9$#  . 

 .٢٨١، ١٢٩ املائدة ٥

 øŒ Î)uρ šχ©Œ r' s? öΝä3š/u‘  È⌡s9 óΟ è? öx6 x© öΝä3¯Ρ y‰ƒÎ—V{ (  È⌡s9uρ 

÷Λän öxŸ2 ¨βÎ) ’Î1#x‹tã Ó‰ƒÏ‰t±s9 ∩∠∪ . 

 .٤ إبراهيم ٧

ª!$#uρ Ÿ≅Ò sù ö/ ä3ŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷èt/ ’Îû É−ø—Ìh9$# 4 .   ٩٦ النحل ٧١. 

 4 |Ó s%uρ y7 •/u‘ ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) È øt$Î!≡uθ ø9$$ Î/ uρ $ ·Ζ≈|¡ôm Î) . ٣ اإلسراء ٢٣. 

 t Ï%©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρãàÏ9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ ωÎ) #’n? tã öΝÎγÅ_≡uρø—r& 

÷ρr& $tΒ ôM s3n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ* sù ç ö xî šÏΒθ è=tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xö tG ö/$# 

u !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í× ¯≈ s9'ρé' sù ãΝèδ tβρ ßŠ$ yèø9$# ∩∠∪ . 

 .١٥٠ املؤمنون٧_٥

 ’ÎΤ#̈“9$# Ÿω ßxÅ3Ζ tƒ ωÎ) ºπ uŠÏΡ#y— ÷ρr& Zπ x.Î ô³ãΒ èπ u‹ ÏΡ#̈“9$#uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζ tƒ 

ωÎ) Aβ#y— ÷ρr& Ô8Î ô³ãΒ tΠ Ìhãm uρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∪ . 

 .١١٨ النور ٢
 

 ωÎ) t Ï%©!$# (#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ  و(#θ ßs n=ô¹r&u . ١٢٠ النور ٥. 

  ≅ è% š ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Áö/ r&  . ١٤٤ النور ٣٠. 

  (#θ ßs Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟä3Ζ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ ôÏΒ ö/ ä.ÏŠ$ t6Ïã ٤٢، ٢٧ النور ٣٢ ،
١٢١، ٥٧. 
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öΝà6 Í←!$ tΒÎ)uρ 4 βÎ) (#θ çΡθ ä3tƒ u !#ts)èù ãΝÎγÏΨ øóãƒ ª!$# ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù 3 ª!$#uρ 

ìì Å™≡uρ ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂⊄∪  .  

 … çµ è=≈ |Á Ïù uρ ’Îû È ÷tΒ% tæ . ٢٠٨ لقمان ١٤. 

  yϑ sù r& tβ% x. $ YΖ ÏΒ÷σãΒ yϑ x. šχ% x. $ Z)Å™$sù 4 ω tβ… âθ tFó¡o„ . ٩٣ السجدة ١٨. 

 öΝèδθ ãã÷Š $# öΝÎγÍ←!$ t/Kψ uθ èδ äÝ |¡ø%r& y‰Ζ Ïã «!$# 4 βÎ* sù öΝ©9 (#þθ ßϑ n=÷ès? 

öΝèδu !$ t/#u öΝà6 çΡ≡uθ ÷zÎ* sù ’Îû È Ïe$! $# . 

 .٢٠٠األحزاب ٥

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u #sŒ Î) ÞΟ çFós s3tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ¢Ο èO 

£èδθ ßϑ çG ø)̄=sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr&  ∅èδθ ¡yϑ s?...........   .    

 ،٢٣٠، ١٨١األحزاب ٤٩
٢٣٩، ٢٣٦ ،
٢٥٤، ٢٥١. 

 Zο r&zö∆$#uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ•Β βÎ) ôM t7 yδuρ $ pκ|¦ øtΡ Äc É<¨Ζ=Ï9 ÷βÎ) yŠ#u‘ r&  É<¨Ζ9 $# βr& 

$ uη ys Å3Ζ tFó¡o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9 ÏΒ Èβρ ßŠ tÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$#  . 

 .٦٢األحزاب ٥٠

: ¨βÎ) ©!$# ãÏøótƒ z>θ çΡ —%! $# $ ·è‹ ÏΗsd 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ â‘θ àtóø9$# ãΛ Ïm §9$# 

∩∈⊂∪ .  

 .١٢٠ الزُّمر ٥٣

 … çµ è=÷Ηxquρ … çµ è=≈ |Á Ïù uρ tβθ èW≈ n=rO #·öκ y− .  ٢٠٨األحقاف ١٥. 

 $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ  É<¨Ζ9 $# #sŒ Î) ÞΟ çFø)̄=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9 $# £èδθ à)Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE£‰ÏèÏ9  

  

 .٢٣٢ الطَّالق ١

   ‘Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ zó¡Í≥tƒ zÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ÏΒ ö/ ä3Í←!$ |¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟçFö; s? ö‘ $# 

£åκ èE£‰Ïèsù èπ sW≈ n=rO 9ßγô© r&......................     .   

 .٤٢ الطَّالق ٤

  ÷, ÏΨã‹ Ï9 ρèŒ 7πyè y™ ÏiΒ  ÏµÏF yè y™ . ١٧١ الطَّالق ٧. 

 Ÿωuρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù#uθ s3ø9$#   . ٢٨٦، ٢٨٣ التحرمي ١٠. 
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 .ريفةالشَّفهرس األحاديث 
 الصفحة احلديث

، ٢٦٢ .أتريدين أنْ ترجعي إىل رفاعة؟ ال حىت تذوقي ُعسيلته ويذوق ُعسيلتك
٢٦٦. 

إذا َخطب إليكم َمن ترضون دينه وُخلقه فزوِّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة يف 
 .األرض وفساد عريض

١٠٤. 

أَِبيِه ِمْن َبْعِدِه أَنْ أَْضِرَب ِإلَى َرُجٍل َتَزوََّج اْمَرأَةَ __أَْرَسلَِني َرُسولُ اللَِّه 
 .ُعُنقَُه أَْوأَقُْتلَُه

١٩١. 

 .١٥٤ .اصنعوا كل شيء إال النِّكاح
 .١٧٨ .أِحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فََألْوىل رجل ذَكَر

 .٣٠٢ .امرأة املفقود امرأته حىت  يأتيها البيان
 ، َوأَمَّا ُمَعاِوَيةُ فَُصْعلُوٌك لَا َمالَ لَُه،اِتِقِه أَمَّا أَُبو َجْهٍم فَلَا َيَضُع َعَصاُه َعْن َع

 فََنكَحتُه فََجَعلَ ، اْنِكِحي أَُساَمةَ: مثَّ قَالَ، فَكَِرهتُه،اْنِكِحي أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد
 .اللَُّه ِفيِه َخْيًرا َواغَْتَبطت

٩٥. 

 .١٤٢ .اْنظُْر ِإلَْيَها فَِإنَُّه أَْحَرى أنْ يْؤَدَم َبْيَنكَُما
 فَاذَْهْب فَاْنظُْر ِإلَْيَها فَِإنَّ ِفي أَْعُيِن الْأَْنَصاِر : قَالَ، لَا: قَالَ؟أََنظَْرَت ِإلَْيَها

 .َشْيئًا
١٤٢. 

، فردَّ أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت رسول اهللا 
 .نكاحها

٧٨. 

 .١٥٢ .ساء يف أدبارهنال تأتوا الّن: إنَّ اهللا ال يستحيي من احلق، ثالث مرات 
 .١٣١ .تزوَّجها وهو حالل__ أنَّ النّيب 
خيَّر بريرة زوجة مغيث حني أُعِتقت وهو ال يزال على __ أنَّ النّيب 

يا رسول اهللا تأمرين؟ : ، فقالت)لو راجعته :(الّرّق؛ حيث قال هلا 
 .ال حاجة يل فيه: إنِّما أنا أشفع، فقالت:( فقال

٩٤. 
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أثر ُصفرة، _ _رأى على عبد الرَّمحن بن عوف _   _أنَّ النّيب
يا رسول اهللا ، إّني تزوَّجت على َوزِن َنواة من : ما هذا؟ قال: فقال 

 .)بارك اهللا لك، أَْوِلم ولو بشاة : (ذهب، قال 

١٦٠. 

 :الَ قَ، ثَيًِّبا: قُلُْت؟أَِبكًْرا أَْم ثَيًِّبا( : لهقَالَملّا علم بزواجه _ _نّيب أنَّ ال
 .)فََهلَّا َجاِرَيةً ُتلَاِعُبَها َوُتلَاِعُبَك

١٣٩. 

 .١٣١ .تزوَّج ميمونة وهو حمِرم__أنَّ النّيب 
 ،فَذَكََرْت أَنَّ أََباَها َزوََّجَها َوِهَي كَاِرَهةٌ_  _أَنَّ َجاِرَيةً ِبكًْرا أََتِت النّيب

 .فََخيََّرَها النّيب
٧٩. 

 ،فَذَكََرْت أَنَّ أََباَها َزوََّجَها َوِهَي كَاِرَهةٌ_ _َتِت النّيبأَنَّ َجاِرَيةً ِبكًْرا أَ
 .فََخيََّرَها النّيب

٨٩. 

 فقال له النّيب ، أنَّه تزّوج امرأة من األنصار_ _أنَّ رجالً أَخرب النّيب 
فإنّ يف أعني ، فاذهب فانظر إليها:(ال، قال:قال) أََنظرت إليها؟ : ( 

 .)األنصار شيئاً 

١٣٧. 

إنَّ امرأيت ال تدع يد المس، قال :فقال_ _أنَّ رجالً جاء إىل النّيب 
):غّرهبا(أخاف أنْ تتبَعها نفسي، قال : ، قال):فاستمتع هبا.( 

١١٩. 

ردَّ  ابنته زينب على أيب العاص بن الربيع مبهر _ _أنَّ رسول اهللا 
 .جديد ونكاح جديد

٢٨٥. 

 ١٠٣، ٥٢  .)لَا َضَرَر َولَا ِضَراَر(: قضى أنْ _ _أنَّ رسول اهللا 
٣٠٦  . 

،١٦٢،١٦٥ .رَوع ِبْنِت َواِشٍق ِبِمثِْل َما قََضْيَتِبقََضى ِفي __  اهللاأَنَّ َرُسولَ
١٨٠. 

 ما كنا ندعوه إال زيَد بن حممد أنَّ زيد بن حارثة موىل رسول اهللا 
 ).ادعوهم آلبائهم:(،حىت نزل قوله تعاىل 

٢٠٠. 

كذبُت :ر العجالين ملّا فرغ هو وزوجته من املالَعنة، قال عومير أنَّ ُعومي
 عليها يا رسول اهللا إنْ أمسكُتها، فطلّقها ثالثاً قبل أنْ يأمره رسول اهللا

١١٥. 

 .١٢٧ أنَّ غَْيالن بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النّيب
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_ _أنْ يتخري أربعاً منهن. 
أنْ يأذن له بنكاح امرأة _ _ أيب مرثد طلب من النّيب أنَّ مرثد بن 
_ فرتلت اآلية، فقرأها النّيب _ _ ِعناق ، فسكت النّيب: َبغّية يقال هلا
 _ال تنكحها:( على ِمرثد وقال له(. 

١١٩. 

اهلامش، ١٢٤ .هنى أنْ ُيجمع بني العمة واخلالة وبني العمتني واخلالتني_ _أنَّ النّيب 
 .٦٣ .....س أحد من أوليائك شاهداً وال غائباً يكره ذلكإنَّه لي

ملّا َمنع أخَته من الَعودة إىل زوجها _ _أنَّها نزلت يف معقل بن  َيسار 
واهللا ال تعود إليك أبداً، وكان : الذي طلَّقها بعد انقضاء ِعدَّهتا، قائال له

:  هذه اآليةرجالً ال بأس به وكانت أخته تريد أنْ ترجع إليه ،فأنزل اهللا
اآلن أفعلُ يا رسول اهللا، فزّوجها : ، فقال معقل بن َيسار)فال تعضلوهّن (
 .إياه

٥٧. 

 .٨٠، ٦٢ . َوالِْبكُْر ُتْسَتأْذَنُ ِفي َنفِْسَها َوِإذُْنَها ُصَماُتَها،الْأَيُِّم أََحقُّ ِبَنفِْسَها ِمْن َوِليَِّها
 ، فَِنكَاُحَها َباِطلٌ، فَِنكَاُحَها َباِطلٌ، َوِليَِّهاَحْت ِبَغْيِر ِإذِْنِكأَيَُّما اْمَرأٍَة ُن

 .فَِنكَاُحَها َباِطلٌ
٦٥، ٥٩. 

 .١٦٠ .بارك اهللا لك، أَْوِلم ولو بشاة
 .٢٥٨ .ر هلا بالصداقَم وأَ،لبسي ثيابك واحلقي بأهلكا

 .١٦٠ .تزوَّج ولو خبامت من حديد
 ولدينها، فاظفر بذات الدِّين ملاهلا، وحلسبها، ومجاهلا،: ُتنكح املرأة ألربع

 .َتِربت يداك
١٣٥. 

 .٦٥ . َوالِْبكُْر َيْسَتأِْذُنَها أَُبوَها،الثَّيُِّب أََحقُّ ِبَنفِْسَها ِمْن َوِليَِّها
 ِإنِّي أََصْبُت اْمَرأَةً ذَاَت َحَسٍب َوَجَماٍل : فَقَالَ__َجاَء َرُجلٌ ِإلَى النّيب 

 ، مثَّ أََتاُه الثَّاِلثَةَ، فََنَهاُه، مثَّ أََتاُه الثَّاِنَيةَ، لَا: قَالَ؟َتَزوَُّجَها أَفَأَ،َوِإنََّها لَا َتِلُد
 .) فَِإنِّي ُمكَاِثٌر ِبكُُم الْأَُمَم، َتَزوَُّجوا الَْوُدوَد الَْولُوَد:فَقَالَ

١٤٠. 

 ِلَيْرفََع ِبي  ِإنَّ أَِبي َزوََّجِني اْبَن أَِخيِه: فَقَالت،َجاَءْت فََتاةٌ ِإلَى النّيب 
 َولَِكْن ، قَْد أََجْزُت َما َصَنَع أَِبي: فَقَالت، فََجَعلَ الْأَْمَر ِإلَْيَها: قَالَ،َخِسيَسَتُه

 . أَنْ لَْيَس ِإلَى الْآَباِء ِمَن الْأَْمِر َشْيٌءأََرْدُت أنْ تْعلََم الّنساُء

٦٣. 
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 .١١٤ .حسابكما على اهللا أحدكما كاذب، ال سبيل لك عليها
، فمضت السُّنَّة َبعُد يف املتالِعَنْين أنْ يفّرق حضرُت عند رسول اهللا 
 .بينهما، مثَّ ال جيتمعان أبدا

١١٥. 

 .١٧٢ .خذي ما يكفيك وولدك باملعروف
 .١٣٦ .الدنيا كلها متاع، وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة

تِّ سنني بعد ِس، ابنته زينب على أيب العاص بن الربيع_ _ردَّ النّيب 
 .بالنِّكاح األول، ومل ُيحِدث نكاحاً

٢٨٤. 

العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، واملوايل بعضهم 
 .أكفاء لبعض

٩٤. 

 ،اْبُن أَْرَبَع َعْشَرةَ َسَنةًأنا  َو يف القتال، َيْوَم أُُحٍد__ين رسول اهللا َعَرَض
 .َخْنَدِق َوأََنا اْبُن َخْمَس َعْشَرةَ َسَنةً فَأََجاَزِني َعَرَضِني َيْوَم الْوفَلَْم ُيِجْزِني 

٣٩. 

 .١٣٩ .عليكم باألبكار؛ فإهنّن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسري
 َوَعضُّوا ، َتَمسَّكُوا ِبَها،فََعلَْيكُْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلَفَاِء الَْمْهِديَِّني الرَّاِشِديَن

 َوكُلَّ ، فَِإنَّ كُلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعةٌ؛َوِإيَّاكُْم َوُمْحَدثَاِت الْأُُموِر،النََّواِجِذ َعلَْيَها ِب
 .ِبْدَعٍة َضلَالَةٌ

٢٢١. 

اليت َتسرُّه إذا نظر وتطيعه إذا : (أيُّ الّنساء خري؟ قال: قيل لرسول اهللا
  .أمر

١٣٧. 

 بنت أخي من ال حتل يل، حيرم من الّرضاعة ما حيرم من النَّسب، هي
 .الّرضاعة

١١٣. 

 فَإنَّ الزَّاِنَيةَ ِهَي اليت ُتَزوُِّج ، َولَا ُتَزوُِّج الَْمْرأَةُ َنفَْسَها،لَا ُتَزوُِّج الَْمْرأَةُ الَْمْرأَةَ
 .َنفَْسَها

٥٩. 

 َيا :لُوا قَا، َولَا ُتْنكَُح الِْبكُْر َحتَّى ُتْسَتأْذَنَ،لَا ُتْنكَُح الْأَيُِّم َحتَّى ُتْسَتأَْمَر
 . أنْ تْسكَُت: قَالَ؟َرُسولَ اللَِّه َوكَْيَف ِإذُْنَها

٨٠. 

 .١٠٢ .ال توِرُدوا الُْمْمِرض على املصحِّ
ِإنََّما ِهَي :  مثَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه ، لَا:لَا َمرََّتْيِن أَْو ثالثاً كُلَّ ذَِلَك َيقُولُ

 .أَْرَبَعةُ أَْشُهٍر َوَعْشٌر
١٨٧. 
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 .٥٨ .اَح ِإلَّا ِبَوِليٍّلَا ِنكَ
 ،لَا َيِحلُّ ِلاْمَرأٍَة ُتْؤِمُن ِباللَِّه َوالَْيْوِم الْآِخِر أنْ ِحتدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَلَاِث لََياٍل

 .ِإلَّا َعلَى َزْوٍج أَْرَبَعةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا
١٨٨. 

 .٢٦٢ .يلتكَسيلته ويذوق ُعَسال، حىت تذوقي ُع
 .٩١ .له أجران

 .١٨٣ .ليس لقاتل مرياث
 .٦٣ .لَْيَس ِللَْوِليِّ َمَع الثَّيِِّب أَْمٌر

 َوَمِن ادََّعى قَْوًما لَْيَس ،لَْيَس ِمْن َرُجٍل ادََّعى ِلَغْيِر أَِبيِه َوُهَو َيْعلَُمُه ِإلَّا كَفََر
 . فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّاِر نسبلَُه ِفيِهْم

٢٠٠. 

 أو امرأةً يف ُدبرها، أو كاهناً، فقد كفر مبا أُنزل على من أتى حائضاً
 .حممد

١٥٤. 

 .١٧٨ .من ترك ماالً فلورثته
 .٢٠١ . الَْولَُد ِللِْفَراِش َوِللَْعاِهِر الَْحَجُر،ُهَو لََك َيا َعْبُد

 ١٥١ .وإنّ لزوجك عليك حقَّاً
 .٢٥٩ .َوِفرَّ من اجملذوم كما تِفّر من األسد

 .١٧٢ .م رزقهن وِكسوهتن باملعروفوهلنَّ عليك
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 .فهرس اآلثار

 

الصفحة الراوي األثر
بامرأته شيئاً من هذه الُعيوب، _ الزَّوُج_ إذا َوجد

 .فالنِّكاح الزم
 .٢٦١ .علي بن أيب طالب

عمر بن اخلطاب واملغرية  .  إنَّ الِعنِّني يؤّجل َسَنة
بن شعبة وعبد اهللا بن 

 .مسعود

٢٦٠. 

فأسلمْت جّدته، ،ه وجّدته كانا نصرانيني أنَّ جّد
  . بينهما __ففّرق عمر بن اخلطاب 

 .٢٨٧ .يزيد بن علْقمة

أنَّ رجالً نصرانياً من بين َتغِلب أسلمت امرأُته، 
أسلمَت وإال فّرقُت : فرفعْت إىل عمر، فقال له

مل أَدْع هذا إال استحياء من : بينكما، فقال له 
ففرَّق ، ه أسلم على ُبضع امرأةإنَّ: العرب أنْ يقولوا

 .عمر بينهما

 .٢٨٤ .عمر بن اخلطاب 

طلَّق امرأته البتَّة _  _أنَّ عبد الرَّمحن بن عوف 
ِمنه _ _وهو مريض، فورَّثها عثمان بن عفان 

 .بعد انقضاء ِعدَّهتا

أبو سلمة بن عبد الرَّمحن 
 .بن عوف

١٨٢. 

 .٣٩ . ْبِن َعْبِدالَْعِزيِزُعَمُر . َوالْكَِبِري ِإنَّ َهذَا لََحدٌّ َبْيَن الصَِّغِري
 .٦٤ .علي بن أيب طالب .أنَّه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضاها

فأمرها أنْ تتربص ، أنَّه جاءته امرأة قد فَقَدت زوجها
انطلقي : فقال هلا، مثَّ أتته، ففعلْت، أربع سنني

 أََمر ويلَّ مثَّ، ففعلْت، فاعَتّدي أربعة أشهر وعشراً
: وبعدها قال هلا عمر، فطلقها، الزَّوج بتطليقها

 .انطلقي فتزّوجي َمْن شئِت

 .٣٠٣ .عمر بن اخلطاب 

 .٦٤  . عنهارضي اهللا عائشةأنَّها زّوجت حفصةَ بنت عبد الرَّمحِن املنذَر بن الزبري 
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،وعبُد الرَّمحن غائٌب بالشَّام فلما قدم عبد الرَّمحن، 
 .وعلم باخلرب أجاز ما صنعت

أيُّما رجل تزوج امرأة وهبا جنون، أو جذام، أو 
وذلك لزوجها ، برص، فَمسَّها، فلها صداقها كامالً

 . غُرم على ولّيها

 .٢٦٠ .عمر بن اخلطاب

مثَّ أّيما امرأة نكحت بغري إذن ولّيها، فنكاحها باطل، 
 ال نكاح إالّ بويلّ 

 .٦٠ .علي بن أيب طالب

 .٦٠.أنَّ عمر بن اخلطاب .أة نكحت بغري ويلّردَّ نكاح امر
قضى اخللفاء الراشدون املهديون أنَّ َمن أغلق باباً أو 

 .فقد وجب املهر ووجبت الِعدَّة، أرخى ستراً
، ٢٢١ .زرارة بن أوىف

٢٢٢. 
 .٦٠ .أبو هريرة . كنا نعّد اليت ُتنِكح َنفسها هي الّزانية

 .٢٦١ .مسعود اهللا بنعبد  .ال ُترّد احلُرة عن َعْيب
 املرأة إال بإذن ولّيها أو ذي الرأي من ح ال تنك

 .أهلها، أو الّسلطان
 .٦٠ .عمر بن اخلطاب

 : قال،نكحها حىت تنكح زوجاً غريكأنْ تال نرى 
نك إ :بن عباسا قال ،فإنِّما طالقي إياها واحدة

 .  من يدك ما كان لك من فضلأرسلَت

 وعبد اهللا بن عباس وأب
 . يرةهر

٢٣٣. 

 ١٨٥ أُّيب بن كعب .  ال نزال نورِّثها حىت يربأ أو تتزوج وإن مكث سنة
ليس هلا صداق ولو كان هلا صداق مل منسكْه ، ومل 
نظلْمها ، فأبت أمها أنْ تقبل ذلك، فجعلوا بينهم 

زيد بن ثابت، فقضى أنْ ال صداق هلا ، وهلا 
 .املرياث

 .١٦٦ .عبد اهللا بن عمر

فَلَْتصرب حىت يأتَيها موت أو ، أته ابُتليْتهي امر
 . طالق

 .٣٠٢.علي بن أيب طالب 
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 فهرس املصادر واملراجع
 

 .القرآن الكرمي  .١
سعد .أحاديث الوالية يف النِّكاح يف ضوء أصول التحديث رواية ودراية، د  .٢

 .م١٩٩٧، مكتبة املنار اإلسالمية ،مؤسسة الريان، الطبعة األوىل، ياملرصف
 ،بابن العريب   حممد بن عبد اهللا األندلسي املالكي املعروف       حكام القرآن، أ  .٣

 .دار الكتب العلمية
 .، دار الفكر)اجلصاص ( أحكام القرآن، أمحد بن علي الرازي   .٤
، علي حممد يوسـف احملمـدي، دار     ةأحكام النسب يف الشريعة اإلسالمي      .٥

 .م١٩٩٤ الّدوحة، الطبعة األوىل، -قَطري بن الفجاءة 
 . دار الفكر العريب، حممد أبو زهرة،األحوال الشَّخصية  .٦
 .آداب الزفاف، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب االسالمي  .٧
 .اآلداب الشَّرعية واملنح الشَّرعية، حممد بن مفلح املقدسي، مؤسسة قرطبة  .٨
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الّسبيل ، حممد ناصر الدِّين األلبـاين،               .٩

 .م ١٩٨٥هـ ،١٤٠٥كتب اإلسالمي ، الطبعة الثانية ،امل
 دار الكتـاب    ، زكريا األنصـاري   أسىن املطالب شرح روض الطالب ،      .١٠

 .اإلسالمي
األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشَّافعيَّة ، عبد الرَّمحن بـن أيب بكـر               .١١

 .الّسيوطي ، دار الكتب العلمية
( أيب بكر بن أيوب املعـروف        حممد بن    إعالم املوقعني عن رب العاملني ،      .١٢

 .دار الكتب العلمية، ) بابن قيم اجلوزية 
 .،دار املعرفةحممد بن إدريس الشَّافعي األم ،  .١٣
اإلنصاف يف معرفة الرَّاجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن             .١٤

حنبل، علي بن سليمان بن أمحد املرداوي ،دار إحياء التراث العـريب ، بـريوت،            
 . لبنان
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أنوار الربوق يف أنواع الفروق، املشهور بالفروق، أمحد بن إدريس القرايف،  .١٥
 . عامل الكتب

ين الدِّين بن إبراهيم بن حممد الشَّـهري         ،ز البحر الرائق شرح كرت الدقائق     .١٦
 . دار الكتاب اإلسالمي ،بابن جنيم

 بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، مسعود بن أمحد الكاساين، دار الكتب           .١٧
 .العلمية

بداية اجملتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد القرطيب املعروف بابن رشد،  .١٨
 .علي معوض وعادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان: حتقيق

، )حاشية الصاوي على الشَّرح الصغري( بلغة الّسالك ألقرب املسالك  .١٩
 .عارف مبصرأمحد بن حممد اخللويت املعروف بـ الصاوي، دار امل

تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتضى الزبيدي ، منشورات دار            .٢٠
 .مكتبة احلياة ، بريوت، لبنان

التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف العبدري املعروف بــ            .٢١
 .،دار الكتب العلمية)املوَّاق(
ـ              .٢٢ اب تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق ، عثمان بن علي الزيلعي ، دار الكت

 .اإلسالمي 
التَّفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،  .٢٣

 . م١٩٩٠دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،
التجريد لنفع العبيد، املشهور بـ حاشية البجريمي على شرح منهج  .٢٤

 .الطالب، سليمان بن حممد البجريمي، دار الفكر العريب
ة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،حممد عبد الرَّمحن املباركفوري، حتف .٢٥

 .عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر: إشراف 
حتفة احلبيب على شرح اخلطيب املشهور بـ حاشية البجريمي على  .٢٦

 .اخلطيب، سليمان بن حممد البجريمي، دار الفكر
إحياء التراث حتفة احملتاج بشرح املنهاج، أمحد بن حممد اهليتمي، دار  .٢٧

 .العريب
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التحقيق اجللي حلديث ال نكاح إال بويل، مفلح بن سليمان الرشيدي،  .٢٨
 .مؤسسة قرطبة

حممد رضوان الداية، الطبعة : التعاريف، حممد عبد الرؤوف املناوي، حتقيق .٢٩
 هـ ١٤١٠ بريوت، دمشق،–األوىل، دار الفكر املعاصر، دار الفكر 

 .م١٩٩٨دار الفكر، الطبعة األوىل،التعريفات، حممد بن علي اجلرجاين،  .٣٠
 إمساعيل بن عمر بـن      ، املشهور بـ تفسري ابن كثري،     تفسري القرآن العظيم   .٣١

 .هـ١٤٠١ ، بريوت، لبنان،دار الفكر، كثري الدمشقي 
تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، حممد أديب صاحل، املكتب اإلسالمي،  .٣٢

 .م١٩٩٣الطبعة الرابعة، بريوت، لبنان، 
تهذيب،أمحد بن علي العسقالين املعروف بـ ابن حجر، اعتىن تقريب ال .٣٣
 .عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان: به
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أمحد بن علي العسقالين  .٣٤

 .املعروف بـ ابن حجر، مؤسسة قرطبة
:  اعتناءهتذيب التهذيب، أمحد بن علي العسقالين املعروف بـ ابن حجر، .٣٥

 .إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان
دار ،حممـد بـن جريـر الطـربي          ،   جامع البيان عن تأويل آي القرآن      .٣٦

 .هـ١٤٠٥،بريوت، لبنان،الفكر
اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار             .٣٧

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧ة، الكتاب العريب للطباعة والنشر ،القاهر
ابن قيم  (  بـ حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروفحاشية ابن القيم، .٣٨

 .١٩٩٥، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، )اجلوزية 
حاشية الدسوقي على الشَّرح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسـوقي،             .٣٩

 .دار إحياء الكتب العربية
 دار ، العدوييلي الصعيد، ع الطالب الرباينحاشية العدوي على كفاية .٤٠

 .الفكر
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حاشية العطار على شرح احمللي على مجع اجلوامع، حسني بن حممد  .٤١
 .العطار، دار الكتب العلمية

، دار )منال خسرو(درر احلكام شرح غرر األحكام، حممد بن فرموزا  .٤٢
 .إحياء الكتب العربية

فهمـي  : تعريب احملامي درر احلكام يف شرح جملة األحكام، علي حيدر،          .٤٣
 . اجليلراحلسيين، دا

دقائق أويل النهى لشرح املنتهى، املعروف بـ شرح منتهى اإلرادات،  .٤٤
 .منصور بن يونس البهويت، عامل الكتب

الدكتور حممـد حجـي، دار      : الذخرية، أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق      .٤٥
 .م١٩٩٤الغرب اإلسالمي ، الطبعة األوىل،

حاشية ( املعروف بـ    ر املختار يف شرح تنوير األبصار      احملتار على الدُّ   ردُّ .٤٦
 . دار الكتب العلمية، أمني بن عمر املشهور بابن عابديند، حمم)ابن عابدين 

: الرَّضاع احملرِّم يف الفقه اإلسالمي، عبد اهللا عبد املنعم الُعسيلي، إشـراف            .٤٧
 .م٢٠٠٥هارون الشربايت، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، القاهرة، . د
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والّسبع املثاين، حممود األلوسي  .٤٨

 .م١٩٨٧ الفكر، بريوت، لبنان، رالبغدادي، دا
ـ      روضة الطالبني وعمدة املفتني،    .٤٩ ، دار  زكريـا و   حيىي بن شرف النووي أب

 .الفكر، بريوت ، لبنان 
ابن قيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر املعروف ب .٥٠

شَعْيب وعبد القادر األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بريوت، : حتقيق
 .١٩٩٧لبنان، 

ُسبل الّسالم شرح بلوغ املرام، الّصنعاين شرح بلوغ املرام، حممد بن  .٥١
 . إمساعيل الصَّنعاين، دار احلديث

يوسف .الّسياسة الشَّرعية يف ضوء نصوص الشَّريعة ومقاصدها، د .٥٢
 .م١٩٩٨رضاوي، الطبعة األوىل، مكتبة وهبة، القاهرة، الق
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سلسلة األحاديث الضَّعيفة واملوضوعة وأثرها الّسيِّء على األمَّة، حممد  .٥٣
 .م٢٠٠٠، ناصر الدِّين األلباين، مكتبة املعارف، الطبعة األوىل، الرياض

خليل : سنن ابن ماجة بشرح أيب احلسن احلنفي املعروف بالّسندي، حتقيق .٥٤
 .م١٩٩٦ن شيحا، دار املعرفة، بريوت، لبنان، مأمو

سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويين، املعروف بـ ابن ماجة، َحكم  .٥٥
مشهور حسن سلمان، مكتبة : حممد ناصر الدِّين األلباين،اعتىن به: على أحاديثه

 .املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، الرياض
حممد ناصر :  َحكم على أحاديثهسنن أيب داود، سليمان بن األشعث، .٥٦

مشهور حسن سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، : الدِّين األلباين،اعتىن به
 .الطبعة األوىل، الرياض

حممد عبد القادر : سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق .٥٧
 .عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة

حممد ناصر الدِّين : كم على أحاديثهسنن الترمذي، حممد بن عيسى، َح .٥٨
مشهور حسن سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة : األلباين،اعتىن به
 .األوىل، الرياض

عبد اهللا هاشم : سنن الدارقطين، على بن عمر أبو احلسن الدارقطين، حتقيق .٥٩
 .املدين،  دار املعرفة، بريوت، لبنان

حممد ناصر الدِّين :  َحكم على أحاديثهسنن النسائي، أمحد بن شَعْيب، .٦٠
مشهور حسن سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة : األلباين،اعتىن به
 .األوىل، الرياض

شَعْيب وحممد نعيم : سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق .٦١
 . العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، بريوت، لبنان

كام الشَّرعية يف األحوال الشَّخصية، حممد زيد األبياين بك، شرح األح .٦٢
 .م١٩٢٠مطبعة النهضة، الطبعة الثالثة، 

شرح الكوكب املنري ، حممد بن أمحد الفتوحي املعروف بـابن النجـار،              .٦٣
 .مطبعة السُّنَّة احملمدية
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شرح قانون األحوال الشَّخصية، الدكتور حممود علي الّسـرطاوي ،دار           .٦٤
 .م١٩٩٧هـ ،١٤١٧ ،الطبعة األوىل ،الفكر ،عمان

 . دار الفكر،حممد بن عبد اهللا اخلرشي ، شرح خمتصر خليل للخرشي .٦٥
حممد زهري النجار، : شرح معاين اآلثار، أمحد بن حممد الطحاوي، حتقيق .٦٦

 .دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان
يل أبو عبد اهللا    ، حممد بن إمساع   )اجلامع الصغري املختصر  (صحيح البخاري    .٦٧

حممد علي القطب وهشام البخاري،املكتبة العصرية، الطبعـة        : البخاري، اعتىن به  
 .م١٩٩٧الثانية، بريوت، لبنان،

، )املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجـاج       (صحيح مسلم بشرح النووي    .٦٨
خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، الطبعة الرابعـة،        : ، حتقيق حيىي بن شرف النووي   

 .م١٩٩٧نان، بريوت، لب
املسند الصحيح املختصر من الّسنن بنقل العدل عن العـدل          (صحيح مسلم  .٦٩

، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،اعـتىن           )عن رسول اهللا    
 .م ٢٠٠٠صدقي مجيل العطار، دار الفكر، الطبعة األوىل،بريوت، لبنان،: به
عبد اهللا :  اجلوزي، حتقيقكتاب الضعفاء واملتروكني، عبد الرَّمحن بن علي .٧٠

 .القاضي،  دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان
ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، عبد الرَّمحن حبنكة امليداين،  .٧١

 .   م١٩٩٨دار القلم، دمشق، الطبعة اخلامسة، 
 .ِطلبة الطلبة، عمر بن أمحد النسفي، دار الطباعة العامرة .٧٢
 .ة شرح اهلداية ، حممد بن حممد بن البابريت ، دار الفكرالعناي .٧٣
َعون املعبود شرح سنن أيب داود، حممد مشس احلق العظيم آبادي، دار  .٧٤

 .الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان
 املطبعـة   ، أبو حيىي زكريا األنصاري    ،الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية      .٧٥

 .اليمنية
، دار  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العبـاس         الفتاوى الكربى،    .٧٦

 .الكتب العلمية
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 .الفتاوى اهلندية، مجاعة من علماء اهلند، دار الفكر .٧٧
بن ا  املعروف بـ أمحد بن علي العسقالين،شرح البخاريبفتح الباري  .٧٨

مصر للطباعة،الطبعة  دار ،الباقي حممد فؤاد عبدعبد العزيز بن باز و :، حتقيقحجر
 .م٢٠٠١ألوىل،ا
حممد بن أمحد ، فتح العلّي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك .٧٩

 .دار املعرفة، عليش
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التَّفسري،حممد بن علي             .٨٠

 . ، بريوت، لبنان  دار الفكر،الشَّوكاين 
 . الفكرر، دا)مابن اهلما(فتح القدير، كمال الدِّين بن عبد الواحد  .٨١
 . عامل الكتب، حممد بن مفلح املقدسي، الفروع .٨٢
الزحيلي، دار الفكـر، الطبعـة الثالثـة         وهبة   .د وأدلته،الفقه اإلسالمي    .٨٣
 .م١٩٨٩هـ ،١٤٠٩،
أمري عبد العزيز، دار السالم، الطبعة االوىل، . فقه الكتاب و السُّنَّة، د .٨٤

  .م١٩٩٩ ،القاهرة
. مصطفى اخلن ود. دم الشَّافعي، الفقه املنهجي على مذهب اإلما .٨٥

 .م١٩٩٦مصطفى الُْبَغا وعلي الشَّرجبي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 
. د: الفقه على املذاهب األربعة، عبد الرَّمحن بن عوض اجلُزيري، حتقيق .٨٦

 .م١٩٩٩كمال اجلمل ورفاقه، مكتبة اإلميان، الطبعة األوىل،
أمحد بن غنيم النفراوي    ،   زيد القريواين  الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب      .٨٧

 .دار الفكراملالكي، 
القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزأبادي، مؤسسة الرسالة، الطبعـة           .٨٨

  . الّسادسة
م ١٩٧٦ لسـنة    ٦١قانون األحوال الشَّخصية األردين، قانون مؤقت رقم         .٨٩

ة للنشر والتوزيع ،    قسم البحوث والدراسات القانونية ، مكتبة دار الثقاف       : ،إعداد
 .م١٩٩٩الطبعة األوىل، 

 .عبد الرَّمحن بن امحد املعروف بـ ابن رجب احلنبلي، دار املعرفة،القواعد .٩٠
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حيىي خمتار : الكامل يف ضعفاء الرجال، عبد اهللا بن عدي اجلرجاين، حتقيق .٩١
 .غزاوي، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بريوت، لبنان

 دار الكتـب    ، منصور بن يونس البهويت    ،اف القناع عن منت اإلقناع    كشَّ .٩٢
 .العلمية

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عبد العزيز بن أمحـد             .٩٣
 . البخاري، دار الكتاب اإلسالمي

لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، الطبعة الّسادسة، دار  .٩٤
 .    الفكر،بريوت، لبنان

 .فة املبسوط ، حممد بن أمحد الّسرخسي، دار املعر .٩٥
جممع األنَّهر يف شرح ملتقى األحبر، عبد الرَّمحن زادة، دار إحياء التـراث              .٩٦

 .العريب
 اجملموع شرح املهذّب، حيىي بن شرف النووي، التكملة الثانية، دار الفكر  .٩٧
 .اجملموع شرح املهذّب، حيىي بن شرف النووي، املطبعة املنريية .٩٨
بن عبد احلليم بن تيمية  أمحد جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، .٩٩

عبد الرَّمحن بن حممد بن قاسم مبساعدة ابنه :العباس، مجع وترتيباحلراين أبو 
 .حممد
 .حماضرات يف َعقْد الزَّواج وآثاره، حممد أبو زهرة، دار الفكر .١٠٠
 .احمللى باآلثار، علي بن أمحد بن حزم الظاهري ، دار الفكر .١٠١
 .دار الكتب العلميةخمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي،  .١٠٢
 . املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزَّرقا، دار الفكر .١٠٣
 . بن حممد العبدري، املعروف بـ ابن احلاج، دار التراثداملدخل، حمم .١٠٤
 . مالك بن أنس بن مالك األصبحي ، دار الكتب العلميةماملدونة، اإلما .١٠٥
: ، حتقيقاملستدرك على الصحيحني، حممد عبد اهللا احلاكم النيسابوري .١٠٦

 . ١٩٩٠مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية،بريوت،
 .، مؤسسة قرطبةأمحد بن حنبل الشَّيباين، مسند اإلمام أمحد بن حنبل .١٠٧
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املصباح املنري يف غريب الشَّرح الكبري للرافعي،  أمحد بن حممـد املقـِري               .١٠٨
 .الفيومي، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان

حبيب الرَّمحن : زاق بن مهام الصنعاين، حتقيقمصنف عبد الّرزاق، عبد الّر .١٠٩
 .األعظمي، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة،بريوت، لبنان

 ، مصطفى الّسيوطي الّرحيبـاين      ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى       .١١٠
 .املكتب اإلسالمي

 .املعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس ورفاقه، الطبعة الثانية  .١١١
عرفة معاين ألفاظ املنهاج ، حممد اخلطيب الشِّربيين ، دار          ُمغِني احملتاج إىل م    .١١٢

 .   الكتب العلمية
الُْمغِني على خمتصر اخلرقي ، عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسـي ، دار                .١١٣

 .إحياء التراث العريب
عبـد  . املفصَّل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشَّريعة اإلسـالمية ، د            .١١٤

 .م١٩٩٧هـ١٤١٧الرسالة ، الطبعة الثالثة، الكرمي زيدان ، مؤسسة 
مقارنة املذاهب يف الفقه، حممود شلتوت وحممد علي الّسايس، مطبعة  .١١٥

 .١٩٥٣حممد علي اصبيح، 
 املنتقى شرح املوطأ ، سليمان بن خلف الباجي ، دار الكتاب اإلسالمي  .١١٦
 ، حممد بن أمحد املعروف بالشَّيخ علـيش       ،تصر خليل منح اجلليل شرح خم    .١١٧

 .لفكردار ا
املهذب يف فقه اإلمام الشَّافعي ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أبادي              .١١٨

 .م١٩٥٩الشَّريازي ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ، الطبعة الثانية،
املهر يف اإلسالم بني املاضي واحلاضر ، حممود حممد الشَّيخ ، املكتبة  .١١٩

 .م٢٠٠٣العصرية، بريوت، لبنان، 
 . القلم العريبر علي الصابوين، داديعة اإلسالمية، حمماملواريث يف الشَّر .١٢٠
: املوافقات يف أصول الشَّريعة ، إبراهيم بن موسى الشَّاطيب ، ضبط وختريج .١٢١

  . م٢٠٠١إبراهيم رمضان ، داراملعرفة، الطبعة اخلامسة، بريوت، لبنان
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مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليـل ، حممـد بـن حممـد الـرعيين                 .١٢٢
 .فكر،دار ال)احلطاب(
أمحد حممد كنعان، دار النفائس، . املوسوعة الطبيَّة الفقهية، د .١٢٣

 . الطبعة األوىل، بريوت،لبنان
 وزارة األوقـاف    :صـدار إ، مجاعة من العلماء   الكويتية، املوسوعة الفقهية  .١٢٤

 .الكويتية
حممد روَّاس قلعه جي، دار . د.املوسوعة الفقهية امليسرة، أ .١٢٥

 . لبنانالنفائس، الطبعة األوىل، بريوت، 
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب : املوطأ، مالك بن أنس،  حتقيق .١٢٦

 .العربية
علي : ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق .١٢٧

معوض وعادل عبد املوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، 
 .١٩٩٥لبنان،
ية، عبد اهللا بن يوسف الزيلعي، دار نصب الّراية يف ختريج أحاديث اهلدا .١٢٨

 .احلديث
حممد عقلة ، مكتبة الرسالة، الطبعة األوىل، . نظام األسرة يف اإلسالم ، د .١٢٩

 .١٩٨٣عمان ، 
حممد سالّم مدكور، دار . نظرّية اإلباحة عند األصوليني والفقهاء، د  .١٣٠

  .١٩٨٤النهضة العربية، الطبعة الثانية، 
 .ة به، أمحد احلصري، دار ابن زيدونالنِّكاح والقضايا املتعلِّق .١٣١
 حممد بن أمحد الرملي املصري الشَّهري       ،هناية احملتاج إىل شرح ألفاظ املنهاج      .١٣٢

 . دار الفكر،بالشَّافعي الصغري
 حممد بن علي     من أحاديث سيد األخيار،    نيل األوطار شرح منتقى األخبار     .١٣٣

 .م٢٠٠٢دار املعرفة، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان، ،الشَّوكاين
عمـر سـليمان    . الواضح يف شرح قانون األحوال الشَّخصية األردين، د        .١٣٤

 .م١٩٩٧األشقر ،دار النفائس ، عمان ، األردن، الطبعة األوىل، 
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الوجيز يف أصول الفقه، الدكتور عبد الكرمي زيدان ، مؤسسة الرسـالة ،              .١٣٥
 . م١٩٩٦بريوت، لبنان ،الطبعة اخلامسة،

 . زهرة ،  دار الفكر العريبالوالية على النفس ، حممد أبو .١٣٦
الوالية يف النِّكاح، عوض بن رجاء العويف، مكتبة امللك فهد الوطنية،  .١٣٧

 .م٢٠٠٢الطبعة األوىل، 
 

 :لكترونيةاملواقع اإل
www.fighia.com     

www.alriyadh.com 
www.islamonline.net 

www.islamset.com 
www.islamtoday.net 

www.sehha.com 
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 ٣٣٨

 اتاملوضوعفهرس                                           
 
 

 الصفحة

. ٥ 

 ٥ .سبب اختيار املوضوع           
 ٦ الدراسات السابقة          
 ٦ .منهج البحث           
 ٨ .خطة البحث          

 ١٣ .النِّكاح عَقْد:                  مهيديالت بحث امل

 ١٤ .اصطالحاً لغةً والَعقْدتعريف : املطلب األول          
 ١٧ .اصطالحاً لغةً والنِّكاحتعريف : املطلب الثاين          

 ٢٧ .النِّكاح َعقْدة مشروعيَّ: املطلب الثالث          
 ٢٩ . النِّكاح وشروطهَعقْدأركان  :املطلب الرابع          

 ٣٢  الواجب توفرها يف املعقود عليهاطالشُّرو:         الفصل األول

       :               . ٣٣ 

 ٣٤ .تعريف الوالية وأنواعها:املطلب األول          
 ٣٨ .ثُبوت الوالية يف تزويج األنثى الصغرية: املطلب الثاين          
 ٥٠. واز تزويج الصغريةجلالضَّوابط اليت وضعها الفقهاء أهم :املطلب الثالث         
 ٥٣ .ى اعتبار سلطة ويل األمر يف تزويج الصغريةمد: املطلب الرابع          
 ٥٥ .حكم اشتراط الوالية يف نكاح املرأة البالغة العاقلة :املطلب اخلامس          
 ٧٨ .النِّكاححكم إجبار املرأة البالغة على  :ادسالّساملطلب           

                           :. ٨٤ 
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 ٨٥ .تعريف الكفاءة وحكمها :املطلب األول          
 ٨٨ .نوع شرط الكفاءة: املطلب الثاين          

 ٩١ .اجلانب الذي تعترب فيه الكفاءة ووقت اعتبارها: املطلب الثالث          
 ٩٣ .اخلصال املعتربة يف الكفاءة وحكم اعتبار كل منها: املطلب الرابع          
 ١٠٠ .اجالزَّوبل الفحص الطيب ق: اخلامساملطلب           

                      : . ١٠٩ 

 ١١٠ .أبيدالت على الّنساء من حرَّماتاملُ :املطلب األول          
 ١٢٣ .أقيتالت على الّنساء من حرَّماتاملُ: املطلب الثاين          

          :     . ١٣٤ 

 ١٣٥ .كون ذات دينأنْ ت :املطلب األول          
 ١٣٩ .كون بكراً ولوداًأنْ ت: املطلب الثاين          
 ١٤٢ . عليهاالَعقْد إىل املخطوبة قبل النَّظر: املطلب الثالث          

 ١٤٨ .العَقْدرد ة مبجتاألحكام الثاب:               الفصل الثاني

                       :  . ١٤٩ 

 ١٥٠ .تهمشروعيَّدليل تعريف الوطء و :املطلب األول          
 ١٥٢ .شرعاًشروط الوطء املباح : املطلب الثاين          
 ١٥٧ . حكم تأخري الوطء إىل ليلة الزفاف:املطلب الثالث          

                         : . ١٥٨ 

 ١٥٩ .تهمشروعيَّتعريف املهر ودليل  :املطلب األول          
 ١٦١ . من املهرالَعقْد حكم ُخلّو :املطلب الثاين          
 ١٦٤ .مقدار ما جيب منهوقت ثبوت املهر و: املطلب الثالث          

             :             . ١٦٨ 

 ١٦٩ . وحكمهاالزَّوجيَّةتعريف النفقة : املطلب األول          
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 ١٧٣ .الزَّوجيَّة وقت وجوب النفقة:املطلب الثاين          

                         : . ١٧٥ 

 ١٧٦ .تهعيَّمشرودليل  و،تعريف املرياث: املطلب األول          
 ١٧٩ .النِّكاحسبب ثبوت املرياث يف : املطلب الثاين          
 ١٨١ .الدُّخولحكم توريث املطلقة قبل  :املطلب الثالث          
 ١٨٦ .الدُّخولاإلحداد بالوفاة قبل عتداد وحكم اال: املطلب الرابع          

                   :  . ١٨٩ 

 ١٩٠ .حرمي هباالت ودليل ،تعريف املصاهرة: املطلب األول          
 ١٩١ . باملصاهرةحرَّماتأصناف املُ: املطلب الثاين          
 ١٩٥ .حرمي باملصاهرةالتسبب : املطلب الثالث          

                   : . ١٩٨ 

 ١٩٩ .ته مشروعيَّ  ودليل  ،النَّسبتعريف : ألولاملطلب ا          
 ٢٠٢ .النَّسبسبب ثبوت : املطلب الثاين          

 ٢٠٩  وأثرها على املعقود عليهااخلَلوة:               الفصل الثالث

              :      ٢١٠ 

 ٢١١ .النِّكاح َعقْد يف اخلَلوةتعريف : املطلب األول          
 ٢١٢ .الصَّحيحة اخلَلوة شروط :املطلب الثاين          

                         : . ٢١٨ 

 ٢١٩ .اخلَلوةحكم :املطلب األول          
 ٢٢٠ .النِّكاح َعقْد على اخلَلوة أثر :املطلب الثاين          

 ٢٢٨ .الدُّخول قبل الفُرقةأحكام :                   الرابعالفصل

                     :   . ٢٢٩ 
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 ٣٤١

 ٢٣٠ .الدُّخول الواقع قبل الطَّالقنوع :املطلب األول          
 ٢٣٦.ِعدَّةال على حة الصحي واخللوةالدُّخول قبل الطَّالقأثر : املطلب الثاين          
 ٢٣٨.على املهرالصحيحة  واخللوة الدُّخول قبل الطَّالقأثر : املطلب الثالث          
 ٢٤٤ . تعريفها ومقدارها وُحكمها الُْمتعة: املطلب الرابع          

             :    . ٢٥٦ 

 ٢٥٧ .َعْيبتعريف ال: لاملطلب األو          
 ٢٥٨ . َعْيبريق بالالتَّف خيارحكم ثبوت :املطلب الثاين          
 ٢٦٨ .ريقالتَّف خيار يثبت هبا اليت ُعيوبأنواع ال:املطلب الثالث          
 ٢٧٣ .الدُّخول قبل َعْيبريق بالالتَّفشروط :املطلب الرابع          
 ٢٧٩ . على املهرَعْيبريق باللتَّفاأثر :املطلب اخلامس          

          :     . ٢٨٠ 

 ٢٨١ .الفُرقة الذي تكون به الدِّيناملقصود باختالف : املطلب األول          
 ٢٨٢ .جنيالزَّو بإسالم أحد الفُرقة: املطلب الثاين          
 ٢٩٢ .جنيالزَّو بِردَّة أحد الفُرقة: ثالثاملطلب ال          
 ٢٩٤ . طالقاً أو فسخاًالفُرقةأثر اعتبار : املطلب الرابع          
 ٢٩٥ . على املهر واملتعةالدِّين باختالف الفُرقةأثر  :املطلب اخلامس          

                 :   . ٢٩٧ 

 ٢٩٨ .، وضابطهالنِّكاحرر يف الضَّريق بالتَّف :املطلب األول          
 ٣٠٠ .الدُّخول وقبل الَعقْدج بعد الزَّوريق بَغيبة التَّفحكم : املطلب الثاين          
 ٣٠٩ .ج املفقودالزَّوعودة : املطلب الثالث          
 ٣١٠ .ريق للحبسالتَّف :املطلب الرابع          

 ٣١١   .ةاخلامت

 ٣١٤ .الفهارس العامة

 ٣١٥ .فهرس اآليات القرآنية          
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 ٣٤٢

 ٣٢٠ .فهرس األحاديث الشريفة          
 ٣٢٥ .فهرس اآلثار          
 ٣٢٧ .فهرس املصادر واملراجع          
 ٣٣٨ .فهرس املوضوعات          

 
 
 
 
 
 
 

 


